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Inleiding

Naar aanleiding van een reeks inbraken heeft de Gerrit Rietveld
Academie in december 2010 besloten beveiligingcamera’s te laten
plaatsen. De camera’s hebben tot doel om diefstal, vernieling en
inbraak te signaleren en zo mogelijk te voorkomen.

Privacy

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). De Gerrit Rietveld Academie wil met dit
protocol het recht op privacy van haar studenten, medewerkers en
bezoekers borgen.

Zichtbaarheid
camera’s

•
De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, gericht op de
verkeersgebieden binnen en buiten de Academie.
•
In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig
handelen van studenten of medewerkers, kan tijdelijk een verborgen
camera worden geplaatst. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van
het CvB/MT of hoofd Bedrijfsvoering.

Bewaartermijn
beelden

•
Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment
waarop dit incident is afgehandeld bewaard, maar niet langer dan 4
weken (wettelijke termijn).
•
Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek
waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na
overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan
niet van toepassing.

Bekijken van
beelden

•
De opgeslagen camerabeelden worden uitsluitend bekeken als
hier aanleiding voor is.
•
Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden
kan alleen gegeven worden door een lid van het CvB/MT, hoofd
Bedrijfsvoering, hoofd Facilitaire Zaken of staf Coördinator (SI).
•
De enige medewerkers die de opgeslagen camerabeelden kunnen
bekijken, zijn medewerkers van FZ (hoofd FZ, Coördinator FZ, hoofd
facilitaire uitvoering, Locatie Beheerder), ICT (hoofd ICT,
Netwerkbeheerder) en de IT Beheerder (SI).
•
Ter beoordeling aan het CvB/MT en in aanwezigheid van een
bevoegd persoon kunnen beelden bekeken worden door derden
(belanghebbenden).
•
Ter ondersteuning van de toegangscontrole worden, in de loge,
Real-time camerabeelden (slagboom, entree, hal, gang, trappenhuis
van de gebouwen) bekeken.

Beheer
systeem

•
Medewerkers van systeembeheer (ICT) zijn alleen gerechtigd
benodigde software te installeren en te controleren op het
functioneren van het systeem. Bekijken van beelden is niet
toegestaan tenzij dit expliciet wordt gevraagd door hoofd FZ.
•
De toegang tot de plek waar de videobeelden fysiek worden
opgeslagen en de toegang tot de kopieermogelijkheid is alleen
toegankelijk voor een bevoegd persoon. (hoofd FZ, Coördinator FZ,
hoofd facilitaire uitvoering, locatie geheerder, hoofd ICT,
Netwerkbeheerder, IT Beheerder SI)

Informatie
aan
betrokkenen

Camerabeelden die een incident registeren, wat aangifte bij de
politie noodzakelijk maakt, kunnen desgevraagd door de politie
bekeken worden. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd.
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Opvolging

Constatering van een onregelmatigheid, na het bekijken van de
beelden, wordt gemeld aan de opdrachtgever. Het MT/CvB of hoofd
Bedrijfsvoering bepaalt de vervolgactie.

Vragen?

Voor eventuele vragen omtrent dit beleid verwijzen wij u door naar
meldpuntFZ@rietveldacademie.nl.
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