reglement cameratoezicht HZ
Stichting HZ

Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland;
Gelet op het advies van het medezeggenschapsorgaan 6 juli 2011;
Gelet op de melding bij het College bescherming persoonsgegevens ex artikel 27 Wet
bescherming persoonsgegevens, aangezien geen sprake is van vrijstelling ex artikel 38
Vrijstellingsbesluit wet bescherming persoonsgegevens;
Stelt het hierna volgende reglement cameratoezicht HZ vast.
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reglement cameratoezicht HZ
Stichting HZ

Artikel 1. definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.
HZ: de stichting HZ;
2.
college van bestuur: college van bestuur van de HZ;
3.
student: persoon die als student staat ingeschreven bij de HZ in de zin van titel 3 van
hoofdstuk 7 WHW;
4.
betrokkene: persoon in dienst van of (al dan niet tijdelijk) werkzaam bij de HZ, dan
wel daar studeren, alsmede al dan niet legale bezoekers van de gebouwen van HZ.
5.
medewerker: persoon die op grond van de HBO-cao bij de HZ werkzaam is;
6.
belanghebbende: onder andere slachtoffers in de zin van een ongeval, agressie,
geweld en/of diefstal.
7.
camera: camera bedoeld voor algemeen toezicht.
Artikel 2. doel
2.1
Het gebruik van camera’s in gebouwen en op terreinen van de HZ is noodzakelijk voor:
- de beveiliging van de toegang van gebouwen en terreinen;
- het beschermen van de veiligheid en gezondheid van studenten en
medewerkers;
- het bewaken van zaken in gebouwen en op terreinen van de HZ;
- het vastleggen van incidenten.
Artikel 3. informatieplicht
3.1
Bij alle in- en uitgangen van gebouwen en terreinen van de HZ wordt aangegeven dat
sprake is van cameratoezicht.
Artikel 4. plaats, zichtbaarheid
4.1
Camera’s zijn zichtbaar geplaatst in gebouwen en op terreinen van de HZ.
4.2
Camera’s maken (bij beweging) opnames binnen gebouwen, van de in- en uitgangen
en van de terreinen van HZ Vlissingen.
4.3
Er zijn camera’s gericht op slagbomen, geplaatst op de parkeerterreinen van de
hoofdlocatie van de HZ aan de Edisonweg 4 te Vlissingen.
4.4
Bij (een vermoeden van) ongevallen, strafbaar, onrechtmatig of incorrect handelen
door betrokkene(n), kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst. Inzet van
verborgen camera’s vindt eerst na voorafgaande schriftelijke toestemming van het
college van bestuur plaats.
Artikel 5. taken en verantwoordelijkheden
5.1
De verantwoordelijke voor cameratoezicht is het college van bestuur.
5.2
De beheerder van het camerasysteem is de teamleider technisch beheer & onderhoud.
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Artikel 6. bediening, beelden
6.1
Het cameraopslagsysteem is opgesteld in een (server-)ruimte waartoe slechts
geautoriseerde personen gerechtigd zijn.
6.2
Bevoegd tot het (live) bekijken van beelden zijn:
- het college van bestuur (alsmede uitdrukkelijk door het college van bestuur
gemandateerde personen);
- het diensthoofd campusvoorzieningen;
- de (vervanger van de) beheerder;
- medewerkers van de centrale balie en conciërges;
- derden (zoals ambtenaren van de politie in geval van incidenten), indien dat
functioneel noodzakelijk is, met toestemming van de beheerder.
6.3
Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem zijn:
- het college van bestuur (alsmede uitdrukkelijk door het college van bestuur
gemandateerde personen);
- het diensthoofd campusvoorzieningen;
- de (vervanger van de) beheerder.
6.4
Het raadplegen van opgeslagen beelden als bedoeld in artikel 4 van
dit reglement is voorbehouden aan het college van bestuur (alsmede uitdrukkelijk door
het college van bestuur gemandateerde personen, het diensthoofd
campusvoorzieningen alsmede de (vervanger van de) beheerder. Daarbij wordt op
vertrouwelijke wijze met de kennis van het verkregen beeldmateriaal omgegaan.
6.5
Indien uit het beeldmateriaal ongeval, agressie, geweld en/of diefstal blijken, vindt
melding plaats aan het college van bestuur.
6.6
Terzake van het raadplegen van opgeslagen beelden als bedoeld in artikel 4, lid 5 van
dit reglement kunnen specifieke maatregelen worden gegeven.
6.7
Het college van bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten andere
belanghebbenden inzage te geven in het beeldmateriaal.
Artikel 7. bewaartermijn camerabeelden
7.1
Het beeldmateriaal wordt verwijderd uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn
gemaakt, dan wel na afhandeling van geconstateerde incidenten.
Artikel 8. vastlegging, rapportage
8.1
Van het gebruik van het camerasysteem in en rond de gebouwen/terreinen van
de HZ, wordt door de beheerder of in geval van zijn afwezigheid door zijn vervanger
een digitaal logboek bijgehouden.
8.2
Het logboek is vertrouwelijk en mag/kan alleen geraadpleegd worden door de
personen zoals genoemd in artikel 6.4 van dit reglement.
8.3
In het logboek moet tenminste worden opgenomen:
- datum;
- tijd;
- plaats;
- bijzonderheden zoals storingen, incidenten, meldingen.
8.4
De beheerder rapporteert maandelijks schriftelijk aan het diensthoofd
campusvoorzieningen omtrent registraties in het logboek in de voorafgaande maand.
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Artikel 9. beeldinformatie
9.1
(Een kopie van) het beeldmateriaal wordt op verzoek/vordering slechts verstrekt aan:
- ambtenaren van de politie in geval van incidenten, ingevolge artikel 8, onder e, van
de wet bescherming persoonsgegevens;
- anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid,
van de wet bescherming persoonsgegevens.
9.2
De beeldinformatie wordt op een cd-rom of andere digitale wijze of door middel
van een foto (stilstaand beeld van de camera opnamen) verstrekt;
9.3
De cd-rom of op andere digitale wijze waarop de betreffende beeldinformatie
wordt opgeslagen wordt gemerkt en geregistreerd door de beheerder.
9.4
Degenen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tekent voor ontvangst van de
Beeldinformatie.
Artikel 10. klachten, overig
10.1 Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de
geautoriseerde functionarissen die betrokken zijn bij het cameratoezicht (met
uitzondering van politiefunctionarissen) en bezwaren tegen het al dan niet in mogen
zien van de beeldinformatie kunnen schriftelijk binnen vier weken worden ingediend bij
het college van bestuur.
10.2 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van bestuur.
Artikel
11.1
11.2
11.3

11. slotbepalingen
Dit reglement treedt in werking op 11 juli 2011.
De regeling wordt gepubliceerd op de website van de HZ.
Deze regeling wordt aangehaald als het “Reglement cameratoezicht HZ”.

Vlissingen, 7 juli 2011

Drs. P.C.A. van Dongen, voorzitter
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