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Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer: 234 
 

Naam van de verwerking van persoonsgegevens 
Cameratoezicht 
 

 

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens 
Het monitoren en opnemen van beelden op basis van motion sensoring (dit betekent dat alleen 
in geval van beweging er een opname zal starten, met enkele seconden voor de gesignaleerde 
beweging) gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

 

Is voor deze verwerking eerder een melding gedaan? 
 (Aankruisen wat van toepassing is.) 

x Ja 
 Nee 

 
Indien Ja: 

Nummer verwerking Naam Verwerking 
1. 234 1. Cameratoezicht 

 

Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
Henri Faasdreef 312 
2492JP Den Haag 
070 3374196 
 
 
 
 
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming. 
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Doel van de verwerking 
Het handhaven en beschermen van medewerkers, eigendommen en goederen van het CBS door 
het toepassen en gebruik te maken van camerabewakingssystemen. Het cameratoezicht zal 
tevens door de preventieve werking die er vanuit gaat, een gevoel van veiligheid creëren onder de 
medewerkers en bezoekers van het CBS. 
 

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens 
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke 
soorten van persoonsgegevens dit gaat. 

(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 
1. CBS medewerkers 1. Camerabeelden 
2. CBS bezoekers 2. Camerabeelden 
3. Overige Huurders gebouw 3. Camerabeelden 
4.  4.  
5.  5.  

 

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt? 
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

 Geen 
 Gegevens betreffende religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 
x Gegevens betreffende ras of etniciteit 
 Gegevens betreffende politieke opvattingen 
 Gegevens betreffende de gezondheid 
 Gegevens betreffende seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 
 Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakbond 
 Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten 
 Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 

een persoon 
 Burgerservicenummer (BSN) 

 

Verstrekking van gegevens 
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt. 

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens 
1. Vordering van Justitie bij poging tot 

inbraak, vandalisme en/of vervuiling 
1. Camerabeelden 

2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
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Is er sprake van een verwerker? 
Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is 
uitbesteed. Indien er meerdere verwerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven. 
(Aankruisen wat van toepassing is.) 

X Ja 
 Nee 

 
Indien Ja: 

Verwerker 
Naam en functie verwerker Securitas Beveiliging B.V.  

 
Adres De Bruyn Kopsstraat 9 
Postcode en plaats 2288 EC Rijswijk 
Postadres De Corridor 3a 
Postcode en plaats 3621 ZA Breukelen 
Telefoonnummer 088 322 11 00 
E-mail info@securitas.nl 
Is er een schriftelijke 
verwerkersovereenkomst 
gemaakt conform standaard 
CBS contract? 

Ja 

  
  

 

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

 Ja 
X Nee 

 
 

Datum melding: 21 september 2021 
 


