BESLUIT CAMERATOEZICHT DOOR FONTYS

Gelet op de uitoefening van (heimelijk) cameratoezicht ten behoeve van de Fontyslocaties
besluit het College van Bestuur, onder intrekking van het besluit cameratoezicht d.d. 1 oktober
2004, als volgt:
1. Bij de inzet van (heimelijk) cameratoezicht wordt door Fontys als werkgever en
onderwijsinstelling de vigerende wet- en regelgeving in acht genomen, waaronder de Wet
bescherming persoonsgegevens in verband met de verwerking van camerabeelden op grond
van artikel 8 sub f.
2. Het (heimelijk) cameratoezicht wordt ten behoeve van de volgende doelen ingezet:
a. bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen (medewerkers, studenten en
derden);
b. beveiliging van (toegang tot) gebouwen en terreinen bij Fontys in gebruik;
c. bewaking en bescherming van goederen die zich in de gebouwen of op terreinen bevinden;
d. vastleggen van incidenten zoals diefstal, fraude, vandalisme e.d.
3. De camera’s, met uitzondering van heimelijke camera’s, worden zichtbaar opgehangen en
de aanwezigheid wordt vooraf kenbaar gemaakt aan medewerkers, studenten en derden
door:
- kennisgevingsborden en/of stickers in of bij betreffende gebouwen of terreinen;
- de website van Fontys.
4. In geval van een gegrond vermoeden van onrechtmatig handelen door medewerkers,
studenten en derden is het mogelijk een heimelijk camera in te zetten waarbij rekening
wordt gehouden met de door de Autoriteit Persoonsgegevens gestelde voorwaarden, die
in ieder geval bestaan uit:
- ondanks inspanningen is het niet gelukt om een eind te maken aan bijvoorbeeld diefstal,
fraude of vandalisme;
- het gebruik van de heimelijke camera is tijdelijk;
- de inbreuk op de privacy van betrokkenen is zo klein mogelijk;
- medewerkers, studenten en derden zijn er vooraf op gewezen dat heimelijke camera’s
kunnen worden ingezet in bepaalde situaties;
- betrokkenen worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, achteraf over de inzet van de
heimelijke camera geïnformeerd;
- het heimelijk cameratoezicht wordt vooraf bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld
waarbij tevens een voorafgaand onderzoek wordt aangevraagd.1
5. Camerabeelden worden uiterlijk 4 weken (bij voorkeur korter) nadat deze zijn gemaakt
verwijderd, dan wel na afhandeling van geconstateerde incidenten.
Dit besluit is vastgesteld door het College van Bestuur op 31 mei 2016, onder voorbehoud van
instemming door de Centrale Medezeggenschapsraad, welke instemming op 3 november 2016 is
verkregen.
Inwerkingtreding besluit: 1 december 2016
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Indien de procedure naar aanleiding van een bepaald incident (bijvoorbeeld fraude) reeds eerder met succes is doorlopen,
hoeft deze niet voor elke afzonderlijke observatie met betrekking tot dat type incident te worden herhaald.

