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Protocol cameraobservatie gebouwen en omgeving
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste
camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. Met het plaatsen van camera’s
willen wij de gebouwen en pleinen van de kindcentra aangesloten bij Blosse beschermen. Dat een
directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De afspraken met betrekking tot het gebruik van camera’s zijn de volgende:
Informatie
Op de entrees van het kindcentrum en de directe omgeving zijn camera’s gericht. Dit wordt
kenbaar gemaakt met een symbool op het schoolgebouw (wettelijke meldingsplicht).
Zichtbaarheid camera’s
De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.
Het doel van cameraobservatie
1. 24-uurs observatie in verband met ongeoorloofd toegang tot en vernieling van gebouwen en
pleinen.
2. Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest.
3. Bevorderen van het gevoel van veiligheid.
4. Preventie van onwenselijk gedrag.
Bewaartermijn beelden
a) De camerabeelden worden maximaal 25 dagen bewaard, indien er in de periode geen incidenten
hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij de directie.
b) Als er een incident is vastgelegd dan worden de betreffende beelden bewaard tot dit incident is
afgehandeld.
c) Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan melding gemaakt in een logboek. Het
logboek wordt beheerd door de directie.
Bekijken van beelden
Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden
door de directie aan teamleden en belanghebbenden.
Camerabeelden die een incident registeren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen
desgevraagd door de politie bekeken worden.
Beheer systeem
Medewerkers van het netwerkbeheer zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en
te controleren op het functioneren van het systeem. Bekijken van beelden is niet toegestaan.
Overige bepaling
In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directie.
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