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Reglement cameratoezicht Quadraam
Voor veel scholen kan cameratoezicht een nuttige bijdrage leveren aan het handhaven van de
veiligheid op de terreinen en in de gebouwen van een school. Cameratoezicht is echter wel aan
een aantal voorwaarden gebonden. Op grond van de bepalingen uit de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, valt cameratoezicht te kenmerken als een verwerking van
persoonsgegevens. Om te kunnen voldoen aan de eisen die de WBP stelt aan een rechtmatige
verwerking van de privacy is dit reglement opgesteld.
Artikel 1 doel van cameratoezicht
Cameratoezicht heeft tot doel het beschermen van de goederen en personen die zich bevinden op de
terreinen en in de gebouwen van de stichting Quadraam.

Artikel 2 cameratoezicht
Lid 1
Het cameratoezicht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het CvB.
Lid 2
Beheerder is de eerstverantwoordelijke directeur van de locatie waar het cameratoezicht plaats heeft.
Lid 3
De beelden zijn slechts toegankelijk voor diegene die hier krachtens de wet of deze regeling toe
bevoegd zijn.
Lid 4
Cameratoezicht vindt slechts plaats voor zover de wet dit toelaat en binnen de voorwaarden die de
wet en dit reglement hieraan stellen.
Lid 5
Behoudens toestemming van het CvB, vindt cameratoezicht niet plaats:
- in klaslokalen tijdens lesuren;
- in voor medewerkers bestemde werkruimten tijdens werktijden.
Lid 6
Cameratoezicht vindt niet plaats in kleedkamers of toiletruimten.

Artikel 3 beveiliging
De beheerder neemt passende maatregelen ter beveiliging van de beelden tegen inzage door
onbevoegden.
Artikel 4 inzage
Bevoegd tot het kennis nemen van de beelden zijn:
- de conciërge;
- de beheerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taak;
- medewerkers van politie en justitie.
Artikel 5 Terugzien van beelden
Lid 1
Van de mogelijkheid beelden terug te zien wordt slechts gebruik gemaakt indien dit noodzakelijk is
voor het verwezenlijken van het in artikel 1 beschreven doel.
Lid 2
Van het in lid 1 beschreven gebruik wordt melding gemaakt in een door of vanwege de beheerder bij
te houden logboek.
Lid 3
Onbevoegd gebruik alsmede storingen worden zo spoedig mogelijk gemeld bij de beheerder en
aangetekend in het logboek.
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Artikel 6 verwijdering van beelden
Lid 1
Opgenomen beelden worden gewist binnen vier weken nadat ze zijn opgenomen.
Lid 2
Beelden opgenomen in het weekend, op feestdagen of tijdens schoolvakanties worden opgeslagen tot
uiterlijk vier weken na de eerstvolgende schooldag.
Lid 3
Beelden waarop incidenten zijn vastgelegd of die zijn gevorderd door een daartoe bij of krachtens wet
bevoegd persoon, worden opgeslagen voor zolang dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het
incident of de voldoening aan een wettelijk gegeven bevel ter afgifte van gegevens.
Artikel 7 verstrekking
Lid 1
Beelden worden slechts aan derden verstrekt voor zover hiertoe een wettelijke plicht bestaat of dit
noodzakelijk is ter bescherming van de belangen van Quadraam, de medewerkers van Quadraam of
de leerlingen van de bij Quadraam aangesloten scholen.
Lid 2
Beelden worden slechts verstrekt door of vanwege de beheerder.
Lid 3
Alvorens tot verstrekking over te gaan verzekert de beheerder zich ervan dat de ontvanger van de
beelden tekent voor ontvangst.
Lid 4 De beheerder vermeldt de verstrekking in het logboek en meldt deze verstrekking aan het CvB.
Artikel 8 klachten
Klachten over de toepassing van dit reglement kunnen binnen zes weken nadat de omstandigheden
die leiden tot de klacht bekend zijn geworden bij de klager, schriftelijk, worden ingediend bij het CvB.
Artikel 9 slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het CvB.
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