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Deze regeling Cameratoezicht bevat de regels over de wijze waarop de nieuwe bibliotheek omgaat met
het gebruik van bewakingscamera’s bij het toezicht houden. Deze regeling legt vast op welke wijze
DNB omgaat met het registreren, verzamelen en bijhouden van tot een persoon herleidbare data
(persoonsgegevens), voortkomend uit opnames van bewakingscamera’s.
1.
Begripsomschrijving
Onder deze regeling wordt verstaan onder:
Cameratoezicht: het houden van toezicht op een gebouw, gebied of mensen met behulp van
bewakingscamera's.
DNB: Stichting Openbare Bibliotheek Almere
Medewerker: een ieder met wie de nieuwe bibliotheek (DNB) een arbeids-, stage-, vrijwilligers- of
soortgelijke overeenkomst heeft gesloten
Bezoeker: een ieder die de openbare ruimte van de bibliotheek betreedt
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de
betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon
Betrokkene: een betrokkene is diegene over wie de gegevens informatie bevat, dus een ieder van wie
camerabeelden worden vastgelegd
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
2.
Uitgangspunt
De camerabeelden worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het gerechtvaardigd
belang is dat DNB meewerkt aan de veiligheid van bezoekers en medewerkers en de bescherming van de
inventaris. Het opvragen en bekijken van opgenomen beelden zal pas dan gebeuren wanneer er een
incident heeft plaatsgevonden. Voor het opvragen en bekijken van beelden heeft DNB een interne
procedure.
3.
Werkingssfeer
Deze regeling geldt voor alle bezoekers en medewerkers die zich in vestigingen van de nieuwe bibliotheek
bevinden.
4.
Doel
Het doel van de bewakingscamera’s is om beelden te maken die helpen bij het uitvoeren van de taak om
toezicht te houden op de veiligheid van medewerkers en/of bezoekers tegen agressie. Tevens vormen zij
een extra beveiliging van eigendommen tegen diefstal.
5.
Toegang tot de opnameapparatuur en de opnames
Hiervoor heeft DNB een goedgekeurde interne procedure. Een beperkt aantal functionarissen krijgt bij
melding van agressie tegen medewerkers en of bezoekers en in het geval van diefstal of ernstige
vernieling, toegang tot de beelden die zijn gemaakt op de betreffende locatie. De beelden kunnen in geval
van vordering overgedragen worden aan politie en justitie.
6.
Locaties
De bewakingscamera’s zijn ingesteld op alle vestigingen van DNB, alsook in de Hackerroom. Elke
camera is continu actief (live view).
7.
Bewaartermijn
De beelden die door de beveiligingscamera’s worden opgenomen worden maximaal vier weken bewaard.
De beelden van opname in de hackerroom worden na één week automatisch verwijderd.
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Als er beelden van strafbare feiten zijn vastgelegd die als bewijsmateriaal dienen in een strafprocedure,
dan kan de bewaartermijn worden verlengd tot de vordering door politie en/of justitie is afgehandeld.
8.
Inzagerecht
Elke bezoeker of medewerker kan vragen welke persoonsgegevens de bibliotheek verwerkt en genereert
en met welk doel dat gebeurt. Je hoeft geen reden op te geven voor het inzageverzoek. Het verzoek kan
uitsluitend gedaan worden door:
- Betrokkene zelf;
- Ouder, gezaghouder of verzorger van een minderjarige jonger dan 16 jaar:
- Curator voor een onder curatele gestelde.
Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.
9.
Informeren bezoekers
Voordat bezoekers naar binnen gaan op een locatie worden zij erop geattendeerd dat er
bewakingscamera’s zijn door middel van een sticker op de toegangsdeur.
10. Klachtenprocedure
Als je denkt dat je in je rechten benadeeld wordt, kun je je richten tot privacy@denieuwebibliotheek.nl.
Je klacht wordt binnen een maand afgehandeld.
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