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Camera toezicht op de haven
Inleiding
Watersportvereniging Hendrik Ido Ambacht heeft camera’s geplaatst om de eigendommen
van de vereniging alsook de schepen op de ligplaatsen te beschermen en te bewaken tegen
vernieling, diefstal en ongewenst gedrag in het algemeen.
Dit protocol geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht met
het oog op de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze jachthaven.
Het cameratoezicht gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
Watersportvereniging Hendrik Ido Ambacht met als doelstelling dat elk lid en/of bezoeker of
passant de regels naleeft die zijn verwoord in ons havenreglement.
Het cameratoezicht zal, naast een preventieve werking, rust en veiligheid creëren op de
haven bij leden en passanten. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten
duidelijkheid verschaffen over de toedracht en een juiste afhandeling daarvan.
Het camerabewakingssysteem wordt ingezet voor:
• Beschermen van eigendommen.
• Voorkomen van overlast.
• Voorkomen van vernieling en criminele activiteiten.
• Ondersteunen van private en strafrechtelijke procedures.

Privacy:
De camera’s werken 24 uur per dag. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is
daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan
ook een integer gebruik en uiterste bescherming van de privacy. Het bestuur en de
beheerder zullen zorgvuldig met de beelden omgaan om de privacy te waarborgen.
Bij de ingang van het terrein alsook op de toegang tot de steigers zijn er borden geplaatst
dat er camerabewaking is en ook op onze website wordt dat vermeld.
Bij schade en/of diefstal zal er aangifte bij de politie worden gedaan en tevens zullen de
beelden worden overgedragen.
Wanneer u vragen heeft omtrent dit onderwerp kunt u mailen naar onze secretaris
secretaris@wsv-hia.nl
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