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VERWERKING VAN DE GEGEVENS – VIDEOBEWAKING 

Inleiding 
Het doel van dit document is om u op een simpele manier alle nodige informatie te verschaffen over 

de verwerking van uw persoonlijke gegevens in betrekking tot het gebruik van de camerabeelden door 

het Gemeentebestuur van Ganshoren voor de bewaking van de gebouwen en gemeentelijke terreinen. 

Verwerking van de persoonlijke gegevens 
De technische dienst is bevoegd met de veiligheid van de goederen en personen. Om deze reden, 

werden er bewakingscameras geinstalleerd binnen en buiten de gemeentelijke gebouwen. 

Deze cameras dekken open en gesloten ruimtes, al dan niet toegankelijk voor het publiek, gelegen in 

of in de omgeving van gebouwen die beheerd worden door het gemeentebestuur van Ganshoren. Deze 

dekken de werkposten van bediendes van de gemeente niet. 

Iedere persoon die zich in het gezichtsveld van deze cameras begeeft is vatbaar om op de beelden te 

staan.  

Het doel van deze videobewaking is het voorkomen, het vaststellen of het opsporen van inbreuken 

tegen personen of eigendommen van het gemeentebestuur, zoals voorzien in de wet van 21 maart 

2007. 

De onderaannemers zijn betrokken bij het beheer van de cameras, echter, handelen zij enkel op basis 

van de instructies gegeven door de verantwoordelijke van de verwerking en alleen voor de hierboven 

beschreven doeleinden. 

De beelden worden maximaal één maand bewaard. 

Zij mogen eventueel overgemaakt worden aan de politiediensten of aan de gerechtelijke autoriteiten 

in geval van vaststelling van feiten die een strafbaar feit of een belediging kunnen vormen en dat de 

beelden kunnen bijdragen tot het bewijs van deze feiten of tot de identificatie van de daders. 

Welke zijn uw rechten ? 
De wet laat u toe om : 

• Duidelijke informatie te ontvangen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens  

• Een rechtzetting van uw gegevens aan te vragen.  

• Toegang te krijgen tot de gegevens en een kopie van de gegevens te bekomen – in dit 

specifiek geval gaat het over het raadplegen van beelden waarop u staat, en het bekomen 

van een kopie in geval er geen betwisting is met de rechten en vrijheden van andere 

• De verwijdering van de gegevens aan te vragen, voor zover er geen verplichting bestaat 

om de gegevens te bewaren  

• Een opschorting aan te vragen voor de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering) 

Om deze rechten uit te oefenen of voor ieder andere vraag/opmerking betreffende de verwerking van 

uw gegevens : privacy@ganshoren.brussels. Indien u geen voldoening bekomt, kan u zich richten tot 

de Afgevaardigde voor de Bescherming van de Gegevens van de Gemeente  

Per E-mail :   dpo@ganshoren.brussels 

Per schrijven :  Afgevaardigde voor de Bescherming van de Gegevens, op het adres van de 

gemeente 
U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen  
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