Protocol Cameratoezicht
Gedragsregels rondom vastleggen van camera beelden RWV Nautilus Roermond.
De jachthaven wordt aangemerkt als privédomein en is alleen toegankelijk voor leden en voor
geregistreerde passanten. Bezoekers worden slechts toegelaten onder verantwoordelijkheid van leden.

1. Ten behoeve van de veiligheid van leden, passanten en bezoekers van de jachthaven en ter
beveiliging van hun eigendommen, zijn op het haventerrein beveiligingscamera’s geplaatst.
2. De camera’s worden gericht op het toegangshek, de steigers, de vuilcontainerplaats, de ingang van
de haven en bij het clubgebouw.
3. Door borden wordt aangegeven, dat de jachthaven beveiligd is met bewakingscamera’s.
4. RWV Nautilus heeft ervoor gekozen de beelden in eigen beheer te monitoren. Externe
beveiligingsbedrijven hebben geen toegang tot de beelden.
5. De informatie van de verschillende camera’s wordt alleen gebruikt als hulpmiddel bij het oplossen
van serieuze incidenten, zoals (vermeende) misdrijven.
6. In het geval er een incident heeft plaatsgevonden, worden de camerabeelden veiliggesteld door de
daartoe geïnstrueerde persoon, zodat deze niet (automatisch) worden gewist.
7. Een verzoek tot het veiligstellen van bepaalde camerabeelden kan worden gedaan door een
bestuurslid, een havenmeester, een (commissie) lid, een bezoeker, een passant, de politie of een
derde.
8. Als blijkt, dat de camerabeelden kunnen bijdragen aan de oplossing van de hiervoor genoemde
incidenten, worden deze beschikbaar gesteld aan de door de overheid bevoegd verklaarde
instanties of personen en op basis van een wettelijke grondslag.
9. De camerabeelden kunnen alleen bekeken worden en/of ter beschikking gesteld worden gesteld

aan overheidsinstanties met instemming van het bestuur.
10. Vanwege de eventuele gevoeligheid van de camerabeelden, gaat het bestuur van RWV Nautilus uit
van een “four eye principle”: het bekijken en beoordelen van de camerabeelden valt onder de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van tenminste twee bestuursleden.
11. De opgenomen camerabeelden worden regelmatig (automatisch) gewist. Van bovenstaande
handelingen wordt een logboek bijgehouden.
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