Privacyverklaring cameratoezicht in de publieke ruimte.
In de gemeente Nissewaard wordt cameratoezicht gebruikt bij het handhaven van de openbare orde
in de publieke ruimte. De gemeente is zich ervan bewust dat cameratoezicht een inbreuk kan zijn op
uw privacy. Daarom maakt de gemeente ook heel zorgvuldige afwegingen over of, waar en hoe lang
cameratoezicht wordt gebruikt. Dat gebeurt alleen als het nodig is voor het handhaven van de
openbare orde. Dus in het belang van uw veiligheid. U kunt daarbij denken aan winkelcentra, pleinen
of andere publiek en vrij toegankelijke locaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vaste en van
mobiele camera-apparatuur. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij hiermee omgaan in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van de Wet PolitieGegevens
(WPG).
De verwerkingsverantwoordelijke voor cameratoezicht in de gemeente Nissewaard.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden is de politie. Zie
hiervoor o.a. de website van de politie: https://www.politie.nl/algemeen/privacy.html, onder het
kopje “Toezicht”. Ook kunt u contact opnemen via https://www.politie.nl/contact
In het Driehoeksoverleg heeft de Burgemeester een belangrijke rol in het cameratoezicht. De
gemeenteraad heeft via een plaatselijke verordening de burgemeester de bevoegdheid gegeven
cameratoezicht in te zetten voor de handhaving van de openbare orde. De Eenheidsmanager
Ruimtelijk Beheer kan de burgemeester vertegenwoordigen, maar heeft geen bevoegdheid om te
beslissen over cameratoezicht. Dat is voorbehouden aan de Burgemeester.
Voor uitleg over de inzet van het cameratoezicht kunt u contact opnemen met de gemeente
Nissewaard.
Contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming.
Als u contact wilt opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Politie, verwijzen wij
naar de hierboven al genoemde website van de Politie.
De gemeente Nissewaard heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, die
toezichthouder is voor de gemeente en adviseert bij de invulling van de gemeentelijke plichten en
verantwoordelijkheden in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt de
FG voor vragen die de gemeente betreffen rechtstreeks en vertrouwelijk bereiken via
fg@nissewaard.nl
De verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking.
Het cameratoezicht in de publieke ruimte is bedoeld voor de handhaving van de openbare orde en
veiligheid. De camera’s die daarvoor worden ingezet zijn eigendom van de gemeente Nissewaard. De
camerabeelden kunnen echter uitsluitend door de politie worden ingezien en worden gebruikt als
bewijslast bij geconstateerde schendingen van de openbare orde, bij overtredingen en bij misdrijven.
De rechtsgrond voor de inzet van cameratoezicht is artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77
van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nissewaard. Daarover beslist de
burgemeester. De verwerking van de beelden valt onder de Wet PolitieGegevens. De politie voert
dan ook de operationele regie over het cameratoezicht.
De Burgemeester wijst locaties aan waar cameratoezicht wordt ingezet en bepaalt voor hoe lang dat
gebeurt. De gemeente maakt deze aanwijzingen op grond van artikel 151c Gemeentewet bekend en
u kunt deze inzien op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl

Versie: woensdag 5 januari 2022

Pagina 1 van 3

Ontvangers van de camerabeelden.
De camerabeelden zijn volgens artikel 151c lid 9, gegevens die onder de Wet PolitieGegevens vallen.
Alleen de politie heeft toegang tot de camerabeelden en kan deze veilig stellen in geval van een
schending van de openbare orde, van een overtreding of van een misdrijf. De politie is daarom
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de vanuit de gemeente
Nissewaard afkomstige camerabeelden. Het doorzenden van beelden vanaf vaste camera’s gebeurt
via een gesloten netwerk. De gemeente heeft uitdrukkelijk geen toegang tot de beelden.
Bewaartermijn van camerabeelden.
Op basis van artikel 151c Gemeente mogen de camerabeelden die in het kader van de handhaving
worden verwerkt maximaal 28 dagen worden bewaard. De Politie hanteert echter een kortere
bewaartermijn van 14 dagen. Na 14 dagen wordt het beeldmateriaal automatisch overschreven en
daarmee dus ook vernietigd. Dit is alleen anders als de beelden nodig zijn voor de opsporing van
strafbare feiten. In dat geval kunnen de beelden langer worden bewaard en eventueel ook
gearchiveerd, in lijn met de Wet politiegegevens.
Als u beelden wilt inzien is het dus erg belangrijk dat u dat aan de politie of aan de gemeente ruim
binnen deze periode van 14 dagen bekend maakt. Dan is er nog een mogelijkheid om de aanvraag te
beoordelen en eventueel de betreffende beelden apart te zetten. Houdt u er wel rekening mee dat
de beelden alleen door u kunnen worden ingezien als alleen u daar zelf op staat.
Uw rechten onder de AVG.
Allereerst hebt u het recht om te worden geïnformeerd. Met deze privacyverklaring doen wij dat.
Voor het vaste cameratoezicht wordt u geïnformeerd met bordjes op die plaatsen waar vast
cameratoezicht is. Het vaste cameratoezicht kunt u ook nagaan in het aanwijzingsbesluit dat
openbaar is gemaakt. Een koppeling naar de website waar het aanwijzingsbesluit staat, vindt u
hierboven.
De inzet van mobiel (tijdelijk) cameratoezicht wordt aan de direct omwonenden bekend gemaakt
met een brief, die voorafgaand aan de start van dat mobiele cameratoezicht wordt verspreid. De
mobiele camera-unit is zo groot en opvallend dat daar geen directe extra bebording wordt gebruikt.
Wel wordt die apparatuur voorzien van duidelijke bestickering, zodat die goed opvalt
U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, correctie
en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit betreft alleen opnames waarin u zelf zichtbaar
bent. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking
van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op overdracht van
uw persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat uw rechten mogen worden beperkt, bijvoorbeeld in
het belang van een onderzoek of opsporing.
U kunt met ons contact opnemen om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking,
bezwaar of overdracht van uw persoonsgegevens in te roepen. Wij kunnen aanvullende informatie
vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten. De gemeente zelf heeft
geen toegang tot (opgeslagen) camerabeelden. Daarom kan het zijn dat uw verzoek door ons wordt
doorgezet naar de politie, eenheid Rotterdam en vervolgens door hen wordt afgehandeld. U kunt
ook rechtstreeks een verzoek indienen bij de politie. De contactgegevens daarvoor vindt u op de
website van de politie.
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Mobiel cameratoezicht.
Naast de locaties waar vast cameratoezicht is, kan de Burgemeester beslissen om tijdelijk (mobiel)
cameratoezicht in te zetten op specifieke locaties. Daarvoor gelden strenge voorwaarden en de
Burgemeester is daar altijd bij betrokken. Mobiel cameratoezicht wordt alleen ingezet via de
burgemeester, op aanvraag van de politie.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit.
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen. Bij voorkeur doet u dat eerst bij de Functionaris
Gegevensbescherming van de politie. Dit kan eventueel ook bij de FG van de gemeente Nissewaard.
De contactgegevens van de FG vindt u boven in deze privacyverklaring. U kunt ook een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor kunt u terecht op de site van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Geautomatiseerde besluitvorming of gezichtsherkenning.
Bij het cameratoezicht in de gemeente Nissewaard wordt geen gebruik gemaakt van algoritmen of
van automatische gezichtsherkenning.

Versie: woensdag 5 januari 2022

Pagina 3 van 3

