Reglement cameratoezicht Partij BV
1. Aard van het cameratoezicht
1.1. Partij BV hanteert cameratoezicht ten behoeve van:
toegangscontrole van gebouwen en terreinen van Partij BV,
bewaking van goederen aanwezig in gebouwen of op terreinen van Partij BV,
preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme,
controle en toezicht op productieprocessen bij Partij BV,
de registratie van aanwezigheid en afwezigheid van personeel van Partij BV,
toezicht op de werkplekken van personeel van Partij BV,
en alles dat daar direct mee samenhangt.
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registratie van wangedrag van personeel van Partij BV,

1.2. De opgenomen beelden kunnen op ieder moment worden uitgekeken.
1.3. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met dit cameratoezicht.

1.4. Het cameratoezicht wordt aangekondigd middels aankondigingsborden bij de grenzen van het door de
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camera's bestreken terrein, doordat de camera's duidelijk zichtbaar zijn opgehangen, middels een

aankondiging op het mededelingbord bij Partij BV, en op andere duidelijk herkenbare wijze indien de
situatie daarom vraagt.
2. Verborgen camera's

2.1. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera's.
3. Uitvoering van het cameratoezicht

3.1. Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de afdeling beveiliging. Partij BV blijft te allen
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tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.
4. Bewaartermijn van beelden

4.1. Na vastlegging worden de beelden gedurende drie maanden bewaard met het oog op gebruik voor de
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onder "Aard van het cameratoezicht" genoemde doelen.
4.2. Indien op de beelden een incident zichtbaar is betreffende het onder "Aard van het cameratoezicht"
genoemde, mogen deze beelden langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost.
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4.3. Na verstrijken van deze termijn of de oplossing van een incident worden de beelden gewist door de
gegevensdrager fysiek te vernietigen.
4.4. Op verzoek van een persoon die is vastgelegd op camerabeelden zullen deze beelden worden gewist
als er geen noodzaak meer is krachtens dit reglement om de beelden nog langer te bewaren.
5.Toegang en beveiliging van beelden
5.1. De afdeling beveiliging heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde
toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden.
5.2. De personen die beelden mogen kijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de
beelden is met een wachtwoord beveiligd.
6. Inzage en kopieën van camerabeelden
6.1. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan inzage krijgen in beelden waarop hij herkenbaar
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