PRIVACYVERKLARING CAMERATOEZICHT
Dit is de Privacyverklaring voor het cameratoezicht in het Dorpshart in Mijnsheerenland,
Sporthal De Tienvoet in Heinenoord en het Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland.
Bres Accommodaties B.V. heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hoog in
het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met persoonsgegevens worden omgegaan
en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden
verkregen. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we
duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij de gegevens
verwerken, waar het gaat om het cameratoezicht op voornoemde locaties.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door middel van het
cameratoezicht op voornoemde locaties worden verkregen, is Bres Accommodaties B.V.
Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.
Aan, rond en in de gebouwen op voornoemde locaties hangen meerdere (zichtbare)
camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes
dan wel andere aanduidingen.
De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig
in en rondom de voornoemde locaties en de bescherming van gebouwen en eigendommen
te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor
de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Bres Accommodaties B.V. tot
beveiliging van personen en goederen.
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De
camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden
gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden
gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit.
Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking
worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar
feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een
(wettelijke) verplichting toe bestaat.
De camerabeelden zouden mogelijk kunnen worden opgeslagen op servers die zich buiten
de EER bevinden. Indien dat het geval is, zal Bres Accommodaties er voor de doorgifte eerst
op toezien dat de privacyrechten gewaarborgd blijven.
Rechten betrokkenen
Als eigenaar van de persoonsgegevens (betrokkene) heeft de betrokkene volgens de
privacywetgeving rechten, waaronder het recht op inzage. Verzoeken ter uitoefening van
deze rechten kunnen schriftelijk worden gericht aan Bres Accommodaties B.V.:
Vrouwehuisjesweg 1
3271 LX Mijnsheerenland
info@bresaccommodaties.nl
Wijzigingen
Bres Accommodaties B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen
zullen worden gepubliceerd op deze website.
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