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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer:2 34
Naamvandevërwerkîng van persoonsgegevens
“Cameratoezicht”
http://cbsintranet/weckruimten/CBS%2OProce5sen/Çgrneratezicht%2O(SCMTWdefauIt.asDx

Omschrîjving van de verwerkÏngvjoçgegevens
.

Het monitoren en opnemen van beelden op basïs van motion sensoring (Uit betekent dat
alleen in geval van beweging er een opname zal starten, met enkele seconden voor de
gesignaleerde beweging) gedurende 24 uur per da7 dagen per week.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldîng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing isj
x Lia
Nee
-

1

lndien):
Nummer verwerkîng
1. 234

Naam Verwerking
“Cameratoezicht”

ll

Verautwoordelij ke
DirecteurGeneraal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492W Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Wbpme1ding fsjabloonversie 2.3 id. 18 oktober 2016)

.
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Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp artS 8, lid e)
Bezoekersregistratie ten behoeve van de bewaking en beveiliging en het begeleid verlenen van
toegang tot de CBS gebouwen en onderdelen daarvan, alsmede het waarborgen van de
persoonlijke vrijheid van personeel; en bezoekers onder meer in geval van calamiteiten.
Daarnaast is het volgende de ARBO wetgeving verplicht om een sluitende bezoekersregistratie te
voeren. Dit voor het geval van een ongeval of calamiteit waarbij het pand moet worden ontruimd.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om weike
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Camerabeelden
1 CBS medewerkers
2. CBS bezoekers
2. Camerabeetden
3.
3.
4.
5.
5.
---

-.

—

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen watvan toepassing is. Meerdere antwoordenzijnmogeljk)
Gegevens ter identificatie en registratie van bezoekers en medewerkers.
!__
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
x
Gegevens betreffende ras of etniciteit
cgçy!ns betreffendepolitiekegezindheid
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging_
Strafrechteiijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleîdingvan dat gedrag
Burgerservicenummer (BSN)
—

-

-

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaandeontvangers buiten het CBS wordengegevens verstrekt.
(Çategorie van) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Security Professionals BV
1. Camerabeelden
2. Vordering van Justitie bij poging tot
2. Camerabeelden
inbraak, vandalisme en/ofvervuiling
3.
3
—

4.

—

--

5.

-

5.

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. indien er meerdere bewerkers voor een melding zIjn, worden deze apart opgegeven.
WbpmeJding (sjabloonversie 2.3 U4 18 oktober 2016)
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(Aankruisen

x

wat van

toepassing is.)

Ja

-

Nee
Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker

P. Sanders
Directeur
Security Professionals BV

Adres
Postcode en plaats

-

Parklaan 81
5613 BB Eindhoven
Postbus 580

Postadres

5600ANËïndhoven

1Postcodeenplaats

t Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke

0889112727

-

—

-

info@securitvprofessionals.nl

-

Ja

bewerkersovereenkomst

gemaakt met afspraken over
debeveiliging?

j________________________

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassingis.)

x

Ja
Nee

Datum melding:

1‘

t

0 Z°t
-
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