Europees Economisch en Sociaal Comité

Brussel, 4 december 2017
Videobewakingsbeleid van het Europees Comité van de Regio's
en van het Europees Economisch en Sociaal Comité
(Informatie voor het publiek)
1.

Doel en bereik van het videobewakingsbeleid van de Comités

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)
maken gebruik van een videobewakingssysteem voor de beveiliging van hun gebouwen, goederen,
personeel en bezoekers. In dit beleidsdocument wordt het door de Comités gebruikte videosysteem
beschreven, alsook de door hen genomen voorzorgsmaatregelen ter bescherming van
persoonsgegevens, de persoonlijke levenssfeer en andere grondrechten en legitieme belangen van
personen die door de camera's worden gefilmd.
2.

Welke rechtsgrondslag is er voor videobewaking

Het gebruik van een videobewakingssysteem is noodzakelijk voor het goede beheer en de goede
werking van de Comités. Dit maakt deel uit van het bredere veiligheidsbeleid dat de Comités hebben
goedgekeurd, en meer in het bijzonder de richtsnoeren voor de werking van de veiligheidsdienst. Het
videobewakingsbeleid van de Comités is herzien teneinde te voldoen aan de aanbevelingen in de
richtsnoeren voor videobewaking van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
(EDPS) (van 17 maart 2010), hierna "de richtsnoeren" genoemd.
3.

Wie heeft toegang tot de informatie en onder welke personen wordt ze verspreid?

3.1

Intern beveiligingspersoneel en externe bewakers

De opgenomen videobeelden zijn alleen toegankelijk voor ons intern beveiligingspersoneel. De livevideobeelden zijn ook toegankelijk voor dienstdoend beveiligingspersoneel, met inbegrip van extern
beveiligingspersoneel.
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3.2

Opleiding inzake gegevensbescherming

Elk nieuw personeelslid krijgt een opleiding over kwesties in verband met de naleving van de
gegevensbescherming: al het personeel dat over toegangsrechten beschikt, met inbegrip van extern
beveiligingspersoneel (zie afdeling 8.2 van de richtsnoeren). Elk personeelslid, met inbegrip van
extern beveiligingspersoneel, ondertekent een vertrouwelijkheidsverbintenis.
4.

Hoe wordt de informatie beschermd en opgeslagen?

Om de beveiliging van het videobewakingssysteem, met inbegrip van de persoonsgegevens, te
garanderen, zijn een aantal technische en organisatorische maatregelen ingevoerd.
Onder meer de volgende maatregelen zijn getroffen:
• De servers waarop de opgenomen beelden worden opgeslagen, bevinden zich in beveiligde
gebouwen die beschermd worden door fysieke veiligheidsmaatregelen; netwerkfirewalls
beschermen de logische perimeter van de IT-infrastructuur, en de belangrijkste
computersystemen waar de gegevens worden bewaard, zijn beveiligd.
• Een van de administratieve maatregelen is een verplicht veiligheidsonderzoek voor alle
geoutsourcete personeelsleden die toegang hebben tot het systeem (ook degenen die de
apparatuur en de systemen onderhouden).
• Alle (externe en interne) personeelsleden ondertekenen een niet-openbaarmakingsovereenkomst
en een geheimhoudingsovereenkomst.
• Gebruikers krijgen alleen toegangsrechten voor de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van hun taken.
• Alleen de daartoe door de verantwoordelijke voor de verwerking aangewezen systeembeheerder
kan toegangsrechten van personen verlenen, wijzigen of intrekken.
5.

Informatieverstrekking aan het publiek

5.1

Affiches aan de ingang van de gebouwen van de Comités

Via affiches wordt het publiek erop geattendeerd dat er videocameratoezicht is en wordt
basisinformatie over de behandeling van de gegevens verstrekt. Deze affiches bevinden zich aan alle
ingangen van de gebouwen van de Comités, met inbegrip van de ingangen van de parkeergarages.
5.2

Beschikbare informatie aan de receptiebalie

Op verzoek kan een uitdraai van het beleidsdocument inzake het gebruik van videosystemen worden
verkregen aan de receptiebalie en bij onze veiligheidsdienst (secu@eesc.europa.eu).
5.3

Publicatie op internet

Dit document is de voor het publiek bestemde versie van het videobewakingsbeleid. Het is tevens
gepubliceerd op het intranet en de internetsites van de Comités.
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6.

Bewaartermijn

De beelden worden maximaal 30 dagen bewaard. Alle beelden worden vervolgens automatisch gewist
door het systeem, dat gegevens die ouder zijn dan 30 dagen overschrijft. Bij het uitblijven van een
veiligheidsincident worden opnames van demonstranten binnen 48 uur na het einde van de betoging
gewist.
7.

Verificatie, wijziging, afscherming en wissing van persoonsgegevens

Het publiek heeft recht op toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens, om deze te corrigeren en
aan te vullen. Ieder verzoek om toegang, rectificatie, afscherming en/of wissing van persoonsgegevens
dient te worden gericht aan de veiligheidsdienst (secu@eesc.europa.eu).
Momenteel brengen wij de aanvragers geen kosten in rekening voor het bekijken of kopiëren van het
opgenomen beeldmateriaal. Wij behouden ons evenwel het recht voor een redelijk bedrag aan te
rekenen indien dergelijke verzoeken in aantal toenemen.
Een verzoek om toegang kan worden geweigerd wanneer een vrijstelling op grond van artikel 20,
lid 1, van Verordening nr. 45/2001 in een specifiek geval van toepassing is.
8.

Recht op verhaal

Iedere persoon heeft het recht zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te
wenden (edps@edps.europa.eu), als hij van oordeel is dat zijn rechten uit hoofde van Verordening nr.
45/2001 zijn geschonden ten gevolge van de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Comités.
Het verdient aanbeveling dat de betrokkene eerst probeert verhaal te halen bij een van de volgende
personen:
• het hoofd van de Veiligheidsdienst, secu@eesc.europa.eu;
• de relevante functionaris voor gegevensbescherming:
− de functionaris voor gegevensbescherming van het CvdR, data.protection@cor.europa.eu;
− de functionaris voor gegevensbescherming van het EESC, data.protection@eesc.europa.eu.
• Personeelsleden kunnen krachtens artikel 90 van het Statuut ook om een herziening verzoeken bij
het tot aanstelling bevoegde gezag.
_______
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