Voorwaarden Cameratoezicht BMV de Vilgaard

1. Verantwoordelijke cameratoezicht
Stichting Gemeenschapshuis De Vilgaard ( hierna te noemen SGDV ) is de beheerder van
het gebouw “Brede Maatschappelijke Voorziening De Vilgaard”, gelegen aan de
Schandeloseweg 1 te Velden. In die hoedanigheid is aan SGDV voor een deel
toevertrouwd de veiligheid van de bezoekers van het gebouw, de zich in het gebouw
bevindende goederen en zaken, het terrein en het gebouw zelf. Ook het direct
omringende terrein, voor zover geen onderdeel van de Brede Maatschappelijke
Voorziening is van directe invloed op de veiligheid in het gebouw van hierboven
genoemde personen en zaken. Vanuit die toevertrouwde verantwoordelijkheid is SGDV
degene die cameratoezicht voert in het hierboven beschreven gebouw, en daarmee
volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens de verantwoordelijke voor het houden
van cameratoezicht.
Het hierboven genoemde zal niet leiden tot -aanvaarding van- een grotere,
zwaarwegender of andere aansprakelijkheid voor het gebouw, het terrein, de personen
en goederen of zaken dan het geval zou zijn geweest zonder het gepleegde
cameratoezicht.
2. Doel van het cameratoezicht
Het cameratoezicht heeft als doel het beveiligen van personen, het gebouw, het terrein
en de aanwezig goederen of zaken.
Dit kan worden vertaald naar, maar is niet gelimiteerd tot:
- Preventie van ongewenste, illegale of onveilige gedragingen of handelingen;
- Het vaststellen van het plaatsvinden van de hierboven genoemde gedragingen of
handelingen;
- Het treffen van maatregelen, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot het treffen
van rechtsmaatregelen naar aanleiding van hierboven genoemde of andere
gedragingen of handelingen, het veranderen of verbeteren van de veiligheidssituatie
of het toepassen van extra maatregelen;
- Het vaststellen van oorzaken van onveilige situaties en calamiteiten;
- Het veilig gebruik van het gebouw en haar omgeving stimuleren, waarborgen en
bewerkstelligen.
Er wordt uitgegaan van een afschrikwekkend effect van het aanwezig zijn van
cameratoezicht. Indien er toch zaken plaatsvinden die ongewenst, onveilig, illegaal of
onrechtmatig zijn, kan vaststelling van het plaatsvinden en de omstandigheid en
oorzaak hiervan worden vastgesteld.
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Bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, kan de plaats van het ontstaan van de
brand, of de oorzaak van de brand worden achterhaald door middel van het
cameratoezicht. Tijdens een calamiteit kan middels het monitoren van
camerabeelden hulpverlening worden geïnitieerd danwel gecoördineerd. Bij
risicovolle gebeurtenissen, waar bijvoorbeeld veel mensen in en om het gebouw zijn,
of een risicogroep aanwezig is, kunnen de mensenstromen en gedragingen worden
gemonitord met behulp van cameratoezicht, en kan worden ingegrepen wanneer dit
nodig (b)lijkt te zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijke uitwerking
van de doelstelling van het cameratoezicht, en de toepasbaarheid daarvan.
3. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Het door SGDV gepleegde cameratoezicht is niet op voorhand gemeld aan, of
onderzocht of getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit op grond van het
vrijstellingsbesluit hiervoor zoals opgenomen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
4. Verwerking persoonsgegevens
- Er worden in beginsel geen persoonsgegevens verwerkt door het cameratoezicht,
anders dan het geautomatiseerd vastleggen van de gemaakte camerabeelden, met
een bewaartermijn van niet meer dan vier weken, óf de noodzakelijke duur voor het
afhandelen van geschillen, het treffen van rechtsmaatregelen, het aanbrengen van
wijzigingen of achterhalen van oorzaken, of andere zaken die verenigbaar zijn met de
doelstelling van het cameratoezicht. Voor zover het bekijken van live beelden om
met de doelstelling van het cameratoezicht verenigbare redenen kan worden
aangemerkt als verwerking van persoonsgegevens, zal dit in zich voordoende
gevallen plaatsvinden.
- Gerichte identificatie van personen kan plaatsvinden in het geval van het
plaatsvinden en / of vaststellen van van misdaden, illegale praktijken, ongewenste of
onveilige gedragingen of andere met de doelstelling van het cameratoezicht
verenigbare redenen die het gericht identificeren van personen opgenomen op de
camerabeelden rechtvaardigen.
- Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals godsdienst of
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, of
lidmaatschap van een vakvereniging, anders dan onvermijdelijk is bij het voeren van
cameratoezicht. Op camerabeelden is iemands huidskleur immers zichtbaar, hetgeen
iets kan weergeven over ras of etniciteit. Het dragen van een hoofddoek, tulband of
keppel kan iets zeggen over iemands religie, en het zich verplaatsen op krukken of in
een rolstoel kan iets zeggen over iemands gezondheidstoestand. Deze bijzondere
persoonsgegevens worden echter niet specifiek gezocht, en beelden worden niet aan
de hand van deze gegevens bewaard of gecategoriseerd.
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Bij gerichte identificatie kunnen de hierboven genoemde persoonsgegevens een
onderdeel zijn van het bewerkstelligen van de gerichte identificatie, zonder dat er
sprake is van het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Het betreft dan het
identificeren aan de hand van de voorhanden zijnde gegevens ( camerabeelden ), en
zijn in die zin te betitelen als “algemene” of “toevallig zichtbare” persoonsgegevens.
Er is immers met het maken of bewaren van de beelden niet specifiek gericht op
deze persoonsgegevens, of aan de hand hiervan gecategoriseerd.

5. Noodzaak
Er zijn meerdere maatregelen getroffen om het in de doelstelling beschrevene te
bereiken. Enkele, niet limitatieve voorbeelden, zijn sloten en vergrendeling, een
inbraakalarm, een brandmeldinstallatie, BHV medewerkers, persoonlijk toezicht en
een calamiteitenplan. De aard van -het gebruik van- het gebouw, de omvang van het
gebouw, en het niet voortdurend of overal aanwezig zijn van persoonlijk toezicht
maken het voeren van cameratoezicht echter noodzakelijk om het in de doelstelling
beschrevene zo goed als mogelijk te kunnen bereiken.
Enkele voorbeelden kunnen zijn het plegen van inbraak in de nacht al er niemand
aanwezig is om toezicht te houden, het houden van toezicht op grote mensenstromen
die zonder cameratoezicht niet overzichtelijk zouden zijn, het houden van toezicht op,
of achteraf vaststellen van zaken in ruimtes die niet doorlopend onder persoonlijk
toezicht staan, zoals gangen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter verduidelijking,
en op geen enkele wijze bedoeld als beperkend, volledig of limitatief.
6. Proportionaliteit
Het voeren van cameratoezicht is proportioneel. Het betreft een publiek toegankelijk
gebouw, waar minder privacy kan worden verwacht dan in bijvoorbeeld een
thuissituatie. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, voor zover mogelijk in een
publiek toegankelijk gebouw, wordt zo veel mogelijk vermeden.
De zwaarwegendheid van het bereiken van de doelstelling is vele malen groter dan
het belang van privacy in een publiek toegankelijk gebouw, waar men door velen
gezien, herkend en geobserveerd kan worden. De doelstelling betreft immers een
algemeen nut of doel. Bovendien is de aanwezigheid van cameratoezicht aan de
ingang van het gebouw duidelijk aangegeven, waardoor een ieder die gebruikt maakt
van het gebouw en haar faciliteiten, of het gebouw betreedt, dit doet met de
wetenschap dat er cameratoezicht wordt gevoerd. Hierdoor heeft men de keuze om
al dan niet het gebouw binnen te gaan.
De zeer beperkte en sterk gereguleerde toegankelijkheid van de camerabeelden
maakt de impact op de persoonlijke levenssfeer zo minimaal mogelijk, en maakt dat
proportionaliteit in stand houdt.
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7. Reikwijdte cameratoezicht
- Het cameratoezicht bestaat primair, maar niet per definitie uit het maken van
beelden. Geluid kan worden opgenomen door de camera’s indien deze hier op zijn
toegerust, er worden echter geen separate of doelgerichte audio opnames gemaakt
als onderdeel van het cameratoezicht.
- Het cameratoezicht vindt in beginsel plaats, maar is niet per definitie beperkt tot
publiekelijk toegankelijke ruimtes. Dit kan zijn binnen in het gebouw, of in de
buitenruimte direct grenzend aan het gebouw.
- Ook als de hierboven genoemde buitenruimte de openbare buitenruimte betreft, kan
cameratoezicht plaatsvinden om het in de doelstelling beschrevene te bereiken. Een
voorbeeld hiervan kan zijn het bewaken van de fietsenstalling, of deze zich in de
openbare ruimte bevindt of niet. Er wordt immers verwacht dat er wordt gewaakt
over de veiligheid van personen en goederen ( zoals gestalde fietsen ). Indien een
evenement, of de toeloop naar een evenement, zich uitstrekt naar de buitenruimte,
bijvoorbeeld een lange rij bezoekers of een risicogroep, kan SGDV tijdelijk of
permanent cameratoezicht voeren op de buitenruimte direct grenzend aan het
gebouw, om de veiligheid van de bezoekers of gebruikers van het gebouw te
waarborgen.
- In gereserveerde of niet publiek toegankelijke ruimtes waar men over het algemeen
mag verwachten onbespied of afgesloten van publiek te zijn, kan SGDV indien daar
-veiligheids- redenen voor zijn, tijdelijk of permanent cameratoezicht voeren. Dit kan
bijvoorbeeld, maar niet limitatief zijn in het geval van:
a. Indien voor een evenement de theaterzaal wordt gereserveerd, en enkel
genodigden of diegenen die entree betalen toegang hebben tot -het evenement
in- de theaterzaal, kan cameratoezicht noodzakelijk zijn om de veiligheid van de
bezoekers te garanderen.
b. In het geval van concrete en zeer zware bedreiging van de veiligheid van
bezoekers of gebruikers van het gebouw, of niet te negeren aanwijzingen hiertoe,
kan SGDV beslissen dat het veiligheidsaspect zwaarder weegt dan de
veronderstelde genoten privacy, en tijdelijk of permanent cameratoezicht voeren
in de in beginsel niet publiekelijk toegankelijke ruimtes, of ruimtes waar men dit
in beginsel niet verwacht.
- De duur van het cameratoezicht is permanent. De aard van -het gebruik van- het
gebouw, en de omvang en indeling van het gebouw, maken het onmogelijk om het in
de doelstelling beschrevene te bereiken zonder cameratoezicht. In beginsel is er geen
beperking van de duur van het cameratoezicht. Indien SGDV besluit om tijdelijk extra
cameratoezicht te voeren, is deze tijdelijkheid van het extra toezicht geen beperking
voor het cameratoezicht in het algemeen.
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Eerder genoemde situaties, of evaluaties kunnen leiden tot tijdelijke of permanente
uitbreiding of juist inperking van het cameratoezicht. In beginsel is er geen beperking
aan het aantal plaatsen of specifieke locaties in of rond het gebouw waar
cameratoezicht wordt gevoerd. Alhoewel camera’s niet verborgen zijn, of als doel
hebben het heimelijk voeren van cameratoezicht, zullen er nimmer mededelingen
worden gedaan over de exacte plaatsen waar de camera’s zich bevinden, of de
reikwijdte van de camera’s individueel of gezamenlijk. Het is duidelijk dat er in het
gebouw en in haar directe omgeving cameratoezicht wordt gevoerd.
De omvang van het cameratoezicht en de vergaarde data en gegevens wordt zo
minimaal en kleinschalig als het in de doelstelling beschrevene toelaat gehouden.
Proportionaliteit wordt telkens gewogen in het besluit om cameratoezicht uit te
breiden of te beperken.

8. Toegankelijkheid en beveiliging
- De opgenomen camerabeelden zijn in beginsel enkel toegankelijk voor de
coördinator, die handelt in opdracht van en namens SGDV. De apparatuur om de
beelden te bekijken, bevindt zich op het kantoor van de coördinator. Dit kantoor is
afgesloten en enkel toegankelijk voor de beheerders van het gebouw ( G. Erren, J.
Theelen en J. Wilbers ). De software om de beelden te bekijken is beveiligd met een
wachtwoord, enkel bekend bij de coördinator.
- Indien de coördinator voor langere tijd, in ieder geval langer dan de bewaartermijn
van de camerabeelden, afwezig en niet bereikbaar is, zorgt hij voor al dan niet
tijdelijke toegang tot de software om de camerabeelden te bekijken voor degene die
hem vervangt.
- Indien het nodig wordt geacht om live camerabeelden te bekijken, bijvoorbeeld,
maar niet beperkt tot risicovolle gebeurtenissen waarbij veel mensen in of om het
gebouw aanwezig zijn, of een risicogroep, kan de coördinator de live beelden
bekijken om de veiligheid te kunnen waarborgen. Ook kan de coördinator het
systeem ontgrendelen om door hem aangewezen of toegestane personen de live
beelden te bekijken. Dit kan een andere beheerder van het gebouw zijn, een
medewerker, evenementorganisator of diens medewerker(s), een hiertoe bevoegde
beveiligingsmedewerker, of enig ander door de coördinator aangewezen persoon.
- Opgenomen camerabeelden zijn enkel toegankelijk voor de coördinator. Indien deze
het voor het in de doelstelling beschrevene nodig acht om opgenomen beelden te
bekijken, zal hij hiertoe over gaan. Dit wordt geregistreerd in het voor het
cameratoezicht bestemde logboek, dat zich op het kantoor van de coördinator
bevindt. Hierin wordt de datum en het tijdstip van het bekijken van de beelden
genoteerd, de reden van het bekijken van de beelden, en gespecificeerd welke
beelden zijn bekeken.
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Indien een gebruiker of bezoeker van het gebouw van mening is dat er
gerechtvaardigde reden is om de beelden te bekijken, verzoekt deze dit schriftelijk
aan de coördinator. In dit verzoek staat de identiteit van de verzoeker en indien van
toepassing, uit hoofde van welke functie hij of zij dit verzoek doet, reden voor het
willen laten bekijken van de beelden, en het tijdstip en de plaats van de gemaakte
beelden. Het verzoek wordt geregistreerd in het voor het cameratoezicht bestemde
logboek. Indien het verzoek verenigbaar wordt geacht met het in de doelstelling
beschrevene, zal de coördinator de beelden bekijken. Dit wordt geregistreerd in het
voor het cameratoezicht bestemde logboek, dat zich op het kantoor van de
coördinator bevindt. Hierin wordt de datum en het tijdstip van het bekijken van de
beelden genoteerd, de reden van het bekijken van de beelden, en gespecificeerd
welke beelden zijn bekeken. De verzoeker krijgt dan bericht over het al dan niet
vaststellen van hetgeen waarvan verondersteld wordt dat het op de beelden
zichtbaar is. De verzoeker krijgt zelf echter geen toegang tot de beelden.
Indien er technische werkzaamheden nodig zijn aan het systeem voor het
cameratoezicht, waarvoor toegang tot dit systeem noodzakelijk is, zal de coördinator
dit systeem hiertoe ontgrendelen. Dit wordt geregistreerd in het voor het
cameratoezicht bestemde logboek, dat zich op het kantoor van de coördinator
bevindt. Hierin wordt de datum en het tijdstip van de werkzaamheden geregistreerd,
en door wie de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Aan de hand van het in de doelstelling beschrevene kan de coördinator besluiten
opgenomen camerabeelden aan te wenden, met inachtneming van proportionaliteit
en het in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalde. Dit wordt geregistreerd
in het voor het cameratoezicht bestemde logboek.
Na een calamiteit, incident of oefening in het kader van bedrijfshulpverlening kan de
coördinator de opgenomen beelden samen met hulpverleners, technici of
deelnemers aan de genoemde oefening bekijken om oorzaken van een calamiteit of
incident te achterhalen, verbeteringen ten behoeve van de veiligheid of andere in de
doelstelling beschreven doelen te bereiken, of om het handelen van de
bedrijfshulpverleners te evalueren ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid.
Dit wordt geregistreerd in het voor het cameratoezicht bestemde logboek.
SGDV behoudt zich het recht voor om de uit het door haar gevoerde cameratoezicht
afkomstige beelden te laten verwerken of bewerken door een door haar aangewezen
of ingehuurde partij.

9. Ter beschikking stellen aan derden
- In beginsel worden middels het door SGDV gevoerde cameratoezicht opgenomen
beelden niet ter beschikking gesteld of over gedragen aan derden. Onder andere
hierdoor wordt de impact op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zo klein
als mogelijk is gehouden, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit verlangt.
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De middels het gevoerde cameratoezicht opgenomen beelden zijn niet voor
publicatie bestemd, en zullen door SGDV niet worden gepubliceerd.
Als de beelden worden opgevraagd in het kader van opsporingsdoeleinden, zal dit
enkel plaatsvinden indien dit wettelijk verplicht, en daarmee onontkoombaar is. Als
politie in het kader van opsporing beelden opvraagt, wordt hier enkel toe overgegaan
als dit een vordering betreft op grond van 126nd of 126nf Sv. Ook andere overheidsen opsporingsdiensten kunnen slechts beelden van het door SGDV gevoerde
cameratoezicht vorderen, indien dit op grond van een rechtmatige vordering
gebeurt. SGDV behoudt zich het recht voor om eerst een jurist te raadplegen
alvorens tot overdracht van de beelden over te gaan, en accepteert geen
aansprakelijkheid voor het -wel of niet- afdragen van gevorderde beelden of de
gevolgen hiervan voor betrokkene(n) of enig ander.
Op voorhand sluit SGDV ter beschikkingstelling van beelden van het gevoerde
cameratoezicht ten behoeve van civiele procedures door derden zijnde niet SGDV uit.
Op voorhand sluit SGDV ter beschikkingstelling van beelden ten behoeve van een
civiele procedure of rechtsmaatregelen tegen haarzelf uit.
Op voorhand sluit SGDV enige vorm van aansprakelijkheid voor het voeren van
cameratoezicht, en het al dan niet ter beschikkingstelling van de hier uit
voortvloeiende beelden uit.

10. Recht op inzage
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft een ieder waarvan
persoonsgegevens worden verwerkt, recht op inzage, verbetering en eventueel
verwijdering Van deze persoonsgegevens. Aan deze bepaling is ook het door SGDV
gevoerde cameratoezicht onderhavig.
Er zijn in de zelfde bepaling echter ook beperkingen en of uitzonderingen waar SGDV
zich op beroept. Inzage is dan ook conform het volgende:
- Inzage wordt te allen tijde schriftelijk aangevraagd bij de coördinator. In deze
aanvraag wordt de identiteit van de aanvrager, en indien van toepassing uit hoofde
van welke functie de aanvrager handelt opgenomen. Tevens wordt er duidelijk een
motivatie voor de inzage aangegeven in de schriftelijke aanvraag. Er wordt
gespecificeerd om welke beelden het gaat, in de vorm van tijdstip en plaats waarop
de betreffende beelden zijn opgenomen. De coördinator zal aan de hand van deze
aanvraag en het in dit artikel bepaalde een afweging maken en aan de hand van deze
afweging een besluit nemen. Dit besluit wordt schriftelijk mede gedeeld aan de
aanvrager.
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Indien de aanvrager van inzage het niet eens is met het besluit van de coördinator,
kan deze op basis van het schriftelijk bericht van de coördinator protest aantekenen
bij het bestuur van SGDV. Dit diens eveneens schriftelijk en gemotiveerd te
gebeuren. Het bestuur, danwel hiertoe bevoegde leden van het bestuur, zal het
protest in behandeling nemen en een besluit over het protest nemen. Dit besluit zal
schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld. Indien de aanvrager het met het
besluit oneens is, kan de aanvrager op basis van de schriftelijke mededeling van het
bestuur zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanvragen die niet schriftelijk zijn, en onvoldoende zijn gespecificeerd, worden om
die reden op voorhand afgewezen. Het recht op inzage behelst niet alle gemaakte
beelden.
Persoonsgegevens voortvloeiend uit het door SGDV gevoerde cameratoezicht zijn
automatisch gegenereerde en opgeslagen beelden, die na uiterlijk vier weken
verwijderd of vernietigd zullen worden. Omdat er geen verdere verwerking van de
gegevens plaatsvindt, alsmede er geen identificatie van de op de beelden
opgenomen personen plaatsvindt, en de beelden na niet meer dan vier weken na het
maken hiervan automatisch en ongezien weer worden verwijderd, is het belang van
inzage, verwijdering of aanpassing nagenoeg nihil. De inspanning die verricht dient te
worden om inzage te verschaffen, te weten het opzoeken en isoleren van specifieke
beelden, het op de betreffende beelden isoleren en identificeren van de aanvrager
om inzage, en het onherkenbaar maken van andere op de beelden zichtbare
personen, staat niet in verhouding tot het belang van inzage in deze niet verwerkte
gegevens. Daar komt bij dat het belang van andere dan de aanvrager op de
betreffende beelden zichtbare personen ernstig geschaad wordt, doordat zij zonder
dat dit het doel van het maken van de beelden ondersteunt, en zonder dat dit in
diens eigen belang of op diens eigen verzoek is, op zijn minst geïdentificeerd moeten
worden als zijnde niet de aanvrager van inzage. Om deze reden zal het recht op
inzage niet worden gehonoreerd voor automatisch gegeneerde en opgenomen, niet
bekeken beelden waarbij geen identificatie of verwerking heeft plaatsgevonden, en
die uiterlijk na vier weken na het maken van deze beelden verwijderd of vernietigd
worden.
Verzoeken om verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens in de vorm van
beelden voortkomend uit het door SGDV gevoerde cameratoezicht worden op
voorhand afgewezen als het beelden betreft die automatisch zijn gegenereerd en
opgenomen, en binnen de termijn van vier weken na het maken hiervan automatisch
en onverwerkt en / of ongeïdentificeerd weer worden verwijderd. Het belang van het
verwijderen of aanpassen weegt, gelet op de maximale bewaartermijn waarna
beelden automatisch worden verwijderd of vernietigd, niet op tegen de inspanning
om dit tussentijds te realiseren.
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Indien SGDV beelden voortkomende uit het door haar gevoerde cameratoezicht
langer dan vier weken bewaart om het in de doelstelling beschrevene te
bewerkstelligen, zal een verzoek tot aanpassing of verwijdering van de
persoonsgegevens die hiervoor genoemde bewerkstelliging verhindert of
onevenredig bemoeilijkt, worden afgewezen.
Indien het verwijderen of aanpassen van de persoonsgegevens zijnde beelden
gegenereerd door het door SGDV gevoerde cameratoezicht op enige wijze schadelijk
of nadelig is voor SGDV, of voor het in de doelstelling beschrevene, zal een verzoek
hiertoe worden afgewezen.
Indien een verzoek tot inzage wordt gehonoreerd, wordt er een afspraak gemaakt
om de beelden in te zien. In geen enkel geval zullen de beelden ter inzage af worden
gestaan in het kader van het recht op inzage. Inzage gebeurt dan ook op het kantoor
van coördinator, of op een andere door de coördinator of SGDV aangewezen locatie.
SGDV wijst op voorhand iedere vorm van aansprakelijkheid voor het al dan niet
honoreren van een verzoek tot inzage, verwijdering of aanpassing van
persoonsgegevens zijnde beelden afkomstig uit het door haar gevoerde
cameratoezicht af.
Uit het -uitoefenen van- het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens zijnde
beelden afkomstig uit het door SGDV gevoerde cameratoezicht kunnen geen andere
rechten dan het recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de eigen
persoonsgegevens voortvloeien, jegens SGDV of enige andere partij of personen. Uit
het uitoefenen van het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens afkomstig uit
het door SGDV gevoerde cameratoezicht, of het doen verwijderen of aanpassen van
deze gegevens, kunnen voor SGDV of enige andere partij nimmer andere
verplichtingen dan het verschaffen van inzage in deze gegevens of het aanpassen of
verwijderen hiervan voortvloeien.
Indien een verzoek tot inzage in de eigen persoonsgegevens zijnde beelden afkomstig
uit het door SGDV gevoerde cameratoezicht, aanpassing of verwijdering hiervan
wordt gehonoreerd, behoudt SGDV zich het recht voor om hiervoor een evenredige
en proportionele vergoeding voor de gemaakte kosten om dit verzoek te honoreren
danwel uit te voeren in rekening te brengen. Een verzoek tot inzage, wijziging en
verwijdering van de eigen persoonsgegevens, zijnde beelden afkomstig uit het door
SGDV gevoerde cameratoezicht, vindt dan ook plaats met op voorhand instemming
van het betalen van de in rekening gebrachte kosten.
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11. Akkoordverklaring
- Door het betreden en gebruik maken van het gebouw en haar directe omgeving,
verklaart een ieder die het gebouw en haar directe omgeving betreedt of gebruikt
zich akkoord met de voorwaarden voor het door SGDV gevoerde cameratoezicht.
- De voorwaarden voor het door SGDV gevoerde cameratoezicht zijn schriftelijk
opvraagbaar, en fysiek ter inzage aanwezig op het kantoor van de coördinator.
- SGDV publiceert recente en relevante voorwaarden danwel wijzigingen hiervan op
haar website.
- De voorwaarden voor het door SGDV gevoerde cameratoezicht zijn onderdeel van de
huisregels en voorwaarden van SGDV.
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