
  

Protocol cameratoezicht bij FC Castricum  

Inleiding  

Op het sportcomplex van FC Castricum is cameratoezicht. Dit toezicht maakt inbreuk op de privacy 

van personen die het sportcomplex bezoeken. Die kunnen immers worden gefilmd. De inbreuk op de 

privacy dient gerechtvaardigd te zijn en in dit verband moet het cameratoezicht voldoen aan de 

richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit protocol worden regels 

vastgelegd met betrekking tot het cameratoezicht. Het protocol wordt gepubliceerd op 

www.fccastricum.nl.  

 

Artikel 1: Doel van het toezicht.  

Het toezicht is erop gericht om de eigendommen van FC Castricum en de eigendommen van bezoekers 

van het complex te beschermen. Daarnaast draagt het toezicht bij aan het veiligheidsgevoel van 

bezoekers. Het toezicht werkt preventief tegen inbraak, vernieling of ander ongewenst   - al dan niet 

agressief - gedrag. Ingeval van vernieling of diefstal van eigendommen, inbraak of ander ongewenst 

gedrag kan het toezicht bijdragen aan de identificatie van personen die bij het betreffende voorval 

betrokken zijn geweest.  

Artikel 2: plaats van de camera’s en informatieverschaffing  

De camera’s zijn zichtbaar en geplaatst in de kantine, buiten aan de achterkant van de kantine en 

buiten aan de voorkant. Tevens is er cameratoezicht in de gang naar de kleedkamers. De kleedkamers 

zelf zijn niet zichtbaar.Bij de voor- en achteringang van de kantine wordt middels borden of stickers 

die goed zichtbaar zijn gewaarschuwd voor cameratoezicht. Ook bij de ingang naar de kleedkamers is 

dit het geval.  

Artikel 3: het camerasysteem en het beheer van het systeem  

Het toezicht vindt plaats door middel van een gesloten camerasysteem. De beelden worden opgeslagen 

op een harde schijf die in een afgesloten kast staat. Het beheer van de installatie is belegd bij de 

technisch beheerder.   

Artikel 4: de bewaartermijn  

De bewaartermijn van de beelden is zeven dagen. Als er geen sprake is van een incident worden de 

beelden direct na verloop van deze termijn automatisch gewist. Als er wel sprake is van een incident 

dan kunnen de beelden langer worden bewaard als dit in het kader van een vervolgactie nodig is. Als 

er geen sprake is van een vervolgactie dan worden de beelden alsnog gewist. Als er aangifte is gedaan 

bij de politie van een strafbaar feit worden de beelden die in verband met dat strafbare feit (kunnen) 

worden gebruikt pas gewist na overleg met politie en/of justitie.  

Artikel 5: toegang tot de beelden, het inzien en het verstrekken daarvan  

Het dagelijks bestuur van de vereniging (voorzitter, vice voorzitter en secretaris) heeft toegang tot de 

opgeslagen beelden en mag de beelden bekijken. Het dagelijks bestuur wordt daarbij ondersteund door 

de technisch beheerder. Er is enkel toegang tot de beelden vanaf het complex en niet vanuit een andere 

locatie.  Beelden worden pas bekeken als er sprake is van een (mogelijk) incident. Derden mogen 

alleen na toestemming en in aanwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur als hiervoor bedoeld 

beelden bekijken. Dit kan alleen als het inzien van de beelden verenigbaar is met het doel van het 

toezicht en de belangenafweging tussen het belang van de derde en de inbreuk op de privacy daaraan 

niet in de weg staat.  

Het dagelijks bestuur verstrekt alleen beelden aan politie en/of justitie na een daartoe door hen gedaan 

verzoek. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich daarvoor te legitimeren.  

Personen die de beelden bekijken dienen integer om te gaan met hetgeen zij op die beelden zien.  

http://www.fccastricum.nl/


Artikel 6: wijziging van dit protocol  

Het bestuur van FC Castricum kan dit protocol wijzigen. Gewijzigde protocollen worden zo spoedig 

mogelijk gepubliceerd op de website www.fccastricum.nl    
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