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Protocol inzake het gebruik van CCTV apparatuur. 
 
Beschrijving van het systeem: 
Binnen SSV griffioen wordt er op onze locatie gebruik gemaakt van CCTV apparatuur welke bestaan uit 
videocamera’s in zwart wit en kleur waarvan de gemaakte opnamen worden opgeslagen op een harde 
schijf. De computer welke wordt gebruikt voor de opslag van  de beelden staat in een ruimte welke is 
afgesloten indien er geen direct toezicht mogelijk is. Het systeem is niet van buitenaf benaderbaar. Het 
systeem welke wij gebruiken is in eigendom van SV Nieuwland waar ook het beheer gedaan wordt. 
 
Wie mogen het systeem gebruiken: 
Door SV Nieuwland zijn er gebruikers aangesteld welke beschikken over een eigen log in. Er is 
afgesproken tussen SVV Griffioen en SV Nieuwland dat de beelden uitsluitend uitgekeken mogen 
worden als beide partijen hierbij aanwezig zijn. 
Deze gebruikers hebben de bevoegdheid om uitsluitend opgeslagen beelden te raadplegen zolang deze 
beschikbaar zijn op de harde schijf. Gebruikers kunnen geen camera’s bedienen of camerastandpunten 
beinvloeden. 
 
Van wie registreren wij de gegevens: 
Wij registreren beeldmateriaal van alles wat er in het zicht komt van de camera’s. De camera’s hebben 
vooraf bepaalde standpunten en programma instellingen. 
 
Welke gegevens worden geregistreerd: 
Wij registreren uitsluitend de beelden. 
 
Wie hebben er inzage in de gegevens: 
De volgende personen / organisaties hebben inzicht in de gegevens: 

- De hiervoor aangewezen gebruikers. Deze hebben enkel inzage in de opgeslagen beelden. 
- De hiervoor aangewezen beheerders. Deze hebben toegang tot alle beelden en kunnen de 

camera standpunten en programma’s wijzigen. 
- De autoriteiten in geval van een onderzoek naar strafbare feiten. 

 
Beheer: 
Het beheer van het CCTV systeem wordt gedaan SV Nieuwland. 
 
Beveiliging: 
Er zijn diverse beveiligingen toegepast om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen oneigenlijk 
gebruik. De maatregelen zijn als volgt: 

- Gebruikers hebben een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. 
- Alle handelingen worden gelogd op basis van de gebruikersnaam en tijdstip. 
- Gegevens worden 31 dagen opgeslagen en daarna gewist. 

 
Gebruik van de gegevens: 
SSV Griffioen verwerkt persoonsgegevens door middel van een camera met inachtneming van de 

hiervoor geldende uitgangspunten. Het cameratoezicht dient ervoor om te voorkomen dat 

onbevoegden zich toegang verschaffen tot de accommodatie; vooral vanwege het gebruik van 

(vuur)wapens. Tevens is er cameratoezicht voor een veilig en juist gebruik van de (vuur)wapens op de 

accommodatie. SSV Griffioen draagt er zorg voor dat het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een 

groter geheel aan maatregelen, zoals een toegangssysteem, een presentieregister, een uitgebreide 

ballotage van introducés en aspiranten, enzovoorts.  
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SSV Griffioen informeert haar leden en andere betrokkenen openlijk over het cameratoezicht, 

bijvoorbeeld door middel van bordjes en door middel van een mededeling in de Informatiebrochure.  

 

Er is sprake van een bewaartermijn. SSV Griffioen bewaart camerabeelden niet langer dan 

noodzakelijk. Hiervoor wordt een termijn van vier weken als richtlijn aangehouden. Een langere termijn 

is mogelijk wanneer dit nodig is om een geconstateerd incident af te handelen  

 

SSV Griffioen heeft een privacy Toets uitgevoerd, waarbij de belangen van de leden (en anderen die 

kunnen worden gefilmd) zijn afgewogen tegen het belang van SSV Griffioen voor een 

bewakingscamera. Het bestuur heeft geoordeeld dat er ook voldoende belang is bij de leden zelf om 

het camera toezicht in te richten.  

 
 
 


