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Cameraprotocol De Kwinkelier versie november 2022  

1. INLEIDING 

In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van camera’s, het bekijken van de 
beelden en het bewaren van het beeldmateriaal. Dit protocol is afgeleid van de richtlijnen zoals opgesteld door 
De Autoriteit Persoonsgegevens op basis van de Privacy wetgeving.  

2. INFORMATIE NAAR BEZOEKERS: 

Bezoekers worden geattendeerd op het cameratoezicht door middel van bordjes in het winkelcentrum en in de 
parkeergarage. Daarnaast is het cameratoezicht opgenomen in de privacyverklaring op de website: 
www.dekwinkelier.nl. 

3. ZICHTBAARHEID CAMERA’S 

Alle camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. 

4. DOEL EN GEBRUIK 

a) Het doel voor cameratoezicht is: een optimale preventie en beveiliging van eigendommen van 
medewerkers en bezoekers van het winkelcentrum en organisatieonderdelen tegen diefstal, vernieling, 
geweld, alsmede de veiligheid van medewerkers en bezoekers trachten te waarborgen. 

b) Cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen van personen.  
c) Steekproefgewijs worden beelden nagekeken om te controleren of de camera’s correct functioneren. 
d) Er zal onder meer aangifte worden gedaan bij de politie als op de beelden een strafbaar feit of een 

poging daartoe wordt waargenomen waarbij er bijvoorbeeld: 
I. gevaar bestaat voor de algemene veiligheid van personen of goederen; 

II. een misdrijf of overtreding op heterdaad ontdekt wordt; 
III. een aanwijzing is voor een (terroristisch) misdrijf. 

5. BEWAARTERMIJN: 

a) De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard, tenzij er in die periode incidenten hebben 
plaatsgevonden of zijn gemeld bij de beheerder van het Winkelcentrum. Als er geen incidenten hebben 
plaatsgevonden of zijn gemeld, worden de beelden verwijderd. 

b) Beelden van incidenten worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard, 
tenzij de wettelijke bewaartermijnen anders voorschrijven. 

c) Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij politie 
worden pas vernietigd na overleg met politie of justitie. 

6. BEKIJKEN EN VERSTREKKEN VAN BEELDMATERIAAL 

a) Toestemming voor het bekijken van opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door de 
asset manager dedicated aan de Kwinkelier, diens externe technische beheerder Property View , 
beveiligingsbedrijf JBA Security en/of Huussen Electrotechniek.  Het verzoek tot inzien van 
camerabeelden door betrokkenen kan alleen schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Dit verzoek kan 
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worden gestuurd naar: Real Estate Invest II, Postbus 15838, 1001 NH  Amsterdam, e-mail: 
Office@rpgam.nl. In dit verzoek dienen ten minste de volgende gegevens te worden vermeld:  de 
datum en tijdstip van de opname en de reden van inzage, alsmede de relatie tot de personen op de 
camerabeelden. 

b) Bij de beoordeling of een verzoek van een derde wordt ingewilligd, wordt overwogen (i) of de 
verstrekking van persoonsgegevens plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht en (ii) of de 
verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Kwinkelier 
(Eigenaar REI-II) of van de derde. Verstrekking vindt niet plaats indien het privacybelang van de 
betrokkene (degene die op de beelden staat) voorgaat. 

c) Beelden worden enkel aan derden verstrekt nadat aangifte is gedaan en indien de beelden op verzoek 
van politie en/of justitie worden opgevraagd. Uiteraard kan een betrokken partij wel vooraf vragen de 
beelden veilig te stellen om zo te voorkomen dat beelden gewist worden alvorens het verzoek van 
politie of justitie bij ons is ingediend. 

d) Indien beelden worden teruggekeken of opgevraagd, wordt er vastgelegd door wie welke beelden zijn 
bekeken/opgevraagd en met welk doel. 

e) Beelden worden teruggekeken indien er aanleiding voor is zoals hierboven onder punt 4 (Doel en 
gebruik) aangegeven. 

f) Medewerkers die met toestemming opgeslagen beelden kunnen bekijken zijn: de asset manager 
dedicated aan de Kwinkelier, diens externe technische beheerder Property View en het 
beveiligingsbedrijf JBA Security en/of Huussen Electrotechniek. 

g) Een betrokkene mag alleen gegevens inzien /beelden bekijken die slechts hem- of haarzelf betreffen. 
h) Voor minderjarigen zal het verzoek tot inzage moeten worden ingediend door de wettelijk 

vertegenwoordiger. 
i) Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het uitlezen van beelden. 

7. OVERIGE BEPALINGEN 

In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directie.  

8. KLACHTEN 

Naast het verzoek om inzage, kan de betrokkene ook een verzoek indienen om zijn gegevens te verwijderen of 
af te schermen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan via: Real Estate Invest- II B.V., Postbus 15838, 
1001 NH  Amsterdam e-mail: office@rpgam.nl 

 

Deze versie vervangt de versie van mei 2019. 
 


