
 

 

  

Camera statement 

Veiligheid voorop, ook bij privacy! 
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Camera statement 

Wierden en Borgen maakt gebruik van cameratoezicht ter bescherming van klanten en 

hun eigendommen. Bij de inzet van cameratoezicht is een zorgvuldige afweging gemaakt 

tussen het belang van de organisatie en de impact op de privacy van de personen die 

gefilmd worden. In dit statement zijn de uitgangspunten en regels opgenomen die door 

Wierden en Borgen gehanteerd worden bij de inzet van camera’s. 

 

Uitgangspunten cameratoezicht 

Camera’s worden alleen ingezet voor specifieke doelen, namelijk de veiligheid van 

medewerkers en/of klanten en de bestrijding van diefstal, vandalisme, overlast of een 

combinatie van deze doelen. De camerabeelden worden niet voor een ander doel 

gebruikt. De grondslag voor de inzet van cameratoezicht is de behartiging van het 

gerechtvaardigde belang van de organisatie, welk belang telkens wordt afgewogen 

tegenover de rechten van onze huurders.  

Voor het plaatsen van de camera wordt door de Privacy Officer vastgesteld of 

cameratoezicht noodzakelijk en proportioneel is. Cameratoezicht wordt in ieder geval niet 

ingezet op plekken waar men een hoge mate van privacy mag verwachten of gericht op 

een woning. De openbare weg wordt alleen in beeld gebracht voor zover dit 

onvermijdelijk is. Wierden en Borgen maakt verder geen gebruik van heimelijke 

cameraregistratie (verborgen camera’s), tenzij sprake is van een concrete en redelijke 

verdenking van diefstal of fraude. Tot slot wordt geen gebruik gemaakt van camera’s met 

geavanceerde privacy beperkende mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning. 

In het camerabeleid van Wierden en Borgen is vastgelegd welke medewerkers toegang 

hebben tot camerabeelden. Beelden worden alleen bekeken als dit noodzakelijk is. 

Wanneer aangifte is gedaan of na een incident kan de officier van justitie bepalen dat 

beelden aan de politie moeten worden verstrekt. 

Camerasystemen worden zowel fysiek als digitaal goed beveiligd. Met de 

cameraleverancier is een verwerkersovereenkomst gesloten om de privacy te 

waarborgen. De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard of zolang als nodig 

is voor de afhandeling van een incident.  

De inzet van cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van duidelijk geplaatste 

bordjes of stickers. Verder hebben betrokkenen het recht op inzage in de beelden waarop 

zij te zien zijn, voor zover daarmee de privacy van anderen niet geschaad wordt. Een 

verzoek kan worden ingediend via privacy@wierdeneborgen.nl. De Privacy Officer beslist 

binnen één maand dat het verzoek ingewilligd kan worden of licht betrokkene in waarom 

dit niet mogelijk is. 
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www.wierdenenborgen.nl 

Heeft u vragen?  
 Onze website: 

 www.wierdenenborgen.nl 

 Ons telefoonnummer: 

 (050) 402 37 50 

 Ons e-mailadres: 

 woonpunt@wierdenenborgen.nl4 

 


