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De Onderlinge Watersport Vereniging in Rotterdam heeft een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid
van schepen, leden en bezoekers. Met het plaatsen van camera’s wil zij de belangen en eigendommen
van de vereniging, van leden en bezoekers behartigen en beschermen.
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd voor het gebruik van de geplaatste camera’s, de opslag van
beeldmateriaal en het bekijken van beelden.
• Op verschillende plaatsen in de haven zijn camera’s opgehangen. Het gebruik van camera’s is kenbaar
gemaakt aan leden en bezoekers (wettelijke meldingsplicht).
• In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatigheden in de haven, kan tijdelijk een verborgen
camera worden geplaatst. Dit ter beoordeling van het bestuur.
Het doel van camerabewaking
1. Het bevorderen van de veiligheid van leden en bezoekers;
2. Het beschermen van schepen en andere eigendommen;
3. Preventie van onwenselijk gedrag;
4. Het voorkomen van vandalisme;
5. Het voorkomen van (ernstige) vervuiling;
6. Herkenning van personen die bij incidenten betrokken zijn geweest;
7. Bijdragen aan de opsporing en vervolging van eventuele strafbare feiten;
8. Mogelijk maken van 24-uurs toezicht.
Bewaartermijn beelden
• De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard.
• Indien er in de periode geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij het bestuur, worden
de beelden vernietigd.
• Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek worden pas vernietigd na de afronding
van het onderzoek. De wettelijke termijn van vier weken is dan niet van toepassing.
Bekijken van beelden
• De opgeslagen camerabeelden worden uitsluitend bekeken om een bij het bestuur bekend incident te
onderzoeken.
• Indien voor het onderzoek noodzakelijk, kan het bestuur ook betrokkenen vragen de beelden te
bekijken.
• Camerabeelden kunnen gedeeld worden met de politie en/of gedupeerden. Betrokken leden worden
hierover geïnformeerd.
• Incidenten die het bekijken of langer bewaren van opgeslagen beelden noodzakelijk maken, worden
geregistreerd en gedocumenteerd in een logboek.
• Het logboek wordt beheerd door de ICT-beheerder van de vereniging
• Actuele camerabeelden mogen alleen met toestemming van het bestuur bekeken worden.
• De stilstaande actuele beelden van de clubhuis camera zijn te zien op
https://owv-rotterdam.nl/voor-leden/webcam
Beheer videosysteem
• ICT-medewerkers van de vereniging of van een leverancier zijn alleen gerechtigd benodigde software te
installeren en te controleren op het functioneren van het systeem. Om andere reden bekijken van
beelden is niet toegestaan.
• De ICT-beheerder van de vereniging rapporteert jaarlijks over het functioneren van de beeldregistratie
en het bewaren van beelden aan het bestuur.
Overige bepaling
• In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur.
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