1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR
c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN
BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

Aangezien de procedure voor de aangifte ‘onderworpen aan CAO 68’ en ‘niet onderworpen
aan CAO 68’ gelijkaardig is, worden deze twee opties samen behandeld. De (weinige)
verschillen in de procedure van het aangeven, worden duidelijk vermeld.
Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:
https://www.privacycommission.be/elg/cameraMain.htm
1. Daar kiest u voor ‘Nieuwe thematische aangifte aanmaken’ (dus NIET ‘Nieuwe
aangifte maken’)

2. U krijgt de keuze tussen de aangifte van
a. een bewakingscamera in een niet‐besloten plaats
Hieronder verstaat men elke plaats die niet door een ‘omsluiting’ (visuele
afbakening, zoals bijvoorbeeld een bord met tekst ‘voorbehouden voor klanten’)
is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek (bijvoorbeeld de openbare
weg, een marktplaats, een gemeenteplein, een park,…).
b. een bewakingscamera in een besloten gebouw of plaats (al dan niet
toegankelijk voor publiek)
Hieronder verstaat men elke plaats die door een omsluiting is afgebakend.
Als u van plan bent in de toekomst meer camera’s te plaatsen, dan kunt u een
‘specifieke gegevensfiche’ aanmaken die u terug kunt oproepen bij uw volgende
aangifte. Zo hoeft u maar een keer uw gegevens in te vullen.

c. een bewakingscamera ten overstaan van personen die werkzaam zijn op
een bewaakte arbeidsplaats
Dit met het oog op veiligheid en gezondheid van de arbeidsplaats, de bescherming
van goederen, de controle van het productieproces m.b.t. machines of
werknemers en/of nog de controle van de werknemers.
3. Bepaal of het doel en de middelen worden bepaald door één verantwoordelijke of
gezamenlijk door meerdere personen.
4. Als u alles correct heeft aangeduid, klikt u op ‘Aangifte invullen’
2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke is de persoon of de instantie die alleen of samen met anderen, de
doelen en de middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonsgegevens.
1. HM‐nummer: Na een eerste aangifte van een verwerking wordt door de Commissie
aan de verantwoordelijke een algemeen nummer toegekend (= HM‐nummer). In al
uw contacten met de Commissie, met betrekking tot de aangifte, dient u dit nummer
als referentie te vermelden. Indien dit uw eerste aangifte is, heeft u nog geen HM‐
nummer en moet u dus in dit veld niets invullen.
2. De blauwe velden zijn verplicht in te vullen.
3. Indien u op de eerste pagina aanduidde dat het doel en de middelen door meerdere
personen, feitelijke verenigingen, enz. worden bepaald, dan kunt u deze toevoegen
door op de knop ‘verantwoordelijke toevoegen’ te klikken.
4. Als u al het nodige heeft ingevuld, klikt u op ‘volgende’.

3. VERANTWOORDELIJKE GEVESTIGD BUITEN DE EU
Indien u aanduidde dat de verantwoordelijke van de verwerking gevestigd is binnen de
EU, slaat u automatisch deze pagina over.
4. DISCLAIMER

Aangezien het een thematische aangifte betreft, zijn een aantal rubrieken reeds vooraf
ingevuld en kunnen zij derhalve niet worden aangepast, noch aangevuld. Deze
vooringevulde rubrieken zijn afhankelijk van of u al dan niet ‘onderworpen aan CAO 68’
hebt aangevinkt.
1. Vergeet niet te bevestigen dat ‘hetgeen voorafgaat, overeenstemt met de
werkelijkheid en dat het gebruik van de camera of camera’s de in de wet van 8
december 1992 bepaalde beginselen naleeft’ door het bijgaande vakje aan te
vinken.
5. LOCALISATIE VAN DE BEWAKINGSCAMERA’S

A. Oorsprong van de beelden:
1. In deze rubriek geeft u de (deel)gemeente, de straat en het huisnummer op van de
site waarbinnen en/of waarrond de camera’s zijn geplaatst.

2. De aanduiding van een site moet u bevestigen dmv de knop ‘site toevoegen’.
3. Ingeval de camerabewaking op meerdere sites plaatsvindt, kunnen er meerdere sites
worden toegevoegd via de knop ‘site toevoegen’.
B. Plaats van de verwerking:
4. Hier moet u het adres vermelden van de plaats waar de beelden worden verwerkt
(bekeken, opgeslagen, bewaard, enz.). De aanduiding van een plaats moet u
bevestigen dmv de knop ‘plaats bevestigen’.
6. DOEL OF GEHEEL VAN SAMENHANGENDE DOELEINDEN WAARVOOR GEGEVENS
WORDEN VERWERKT

Aangezien deze thematische aangifte gericht is op ‘controle van de arbeidsplaats’ als
categorie van doeleinden, kunt u enkel kiezen uit de doeleinden die tot deze categorie
behoren.
7. BETROKKEN PERIODE OF PERIODEN GEDURENDE DEWELKE DE CAMERA’S
FUNCTIONEREN (enkel bij ‘onderworpen aan CAO 68’)

Voor elk door u gekozen doeleinde, kunt u aangeven of de camerabewaking voortdurend
dan wel tijdelijk wordt verricht.
Voor de doeleinden ‘controle van het productieproces met betrekking tot de werknemers’
en ‘controle van de arbeid van de werknemers’ kan de camerabewaking slechts tijdelijk
worden verricht, zulks overeenkomstig de bepalingen van CAO 68.
8. WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE BASIS(SEN)

Deze rubriek is geen verplicht veld, maar u mag uiteraard vrijblijvend de wettelijke basis
van de verwerking opgeven, indien deze bestaat.
Met ‘wettelijke basis’ wordt de wettelijke basis van de specifieke verwerking bedoeld, en
niet de wettelijke grondslag van uw organisatie.

9. CATEGORIEËN ONTVANGERS

A. Bij ‘onderworpen aan CAO 68’:
In deze rubriek zijn de volgende categorieën vooringevuld, als ontvangers van
beeldopnamen:
 De geregistreerde persoon zelf
 Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon (recht op bijstand van de
vakbondsafgevaardigde)
U kunt naast deze vast aangeduide categorieën van ontvangers nog voor andere
categorieën ontvangers van beeldopnamen kiezen.
B. Bij ‘niet onderworpen aan CAO 68’:
Eenieder heeft recht op toegang tot zijn gegevens. Daarom is in deze rubriek de
categorie ‘de geregistreerde persoon zelf’ ingevuld. U kunt naast deze vast aangeduide
categorie van ontvangers nog voor andere categorieën ontvangers van beeldopnamen
kiezen.
10. WELKE MAATREGELEN ZIJN ER GENOMEN OM DE MEDEDELING VAN GEGEVENS AAN
DERDEN TE BEVEILIGEN?

Deze rubriek is niet verplicht.

11. HOE WORDEN DE BETROKKEN PERSONEN IN KENNIS GESTELD VAN HUN OPNAME?
(enkel bij ‘niet onderworpen aan CAO 68’)

Er worden drie hypotheses voorzien:
A. Ingeval de gegevens verkregen zijn bij de betrokkene zelf
 De kennisgeving geschiedt bij gelegenheid van de gegevensverzameling.
 De verantwoordelijke kan aanspraak maken op een vrijstelling van kennisgeving
aan de betrokkene voor zover deze laatste reeds op de hoogte was van de
registratie van zijn gegevens. In dit geval dient te worden vermeld op welke
manier de betrokken persoon reeds in kennis was gesteld.
B. Ingeval de gegevens NIET verkregen zijn bij de betrokkene zelf
 In dit geval kan kennisgeving aan de betrokkene geschieden ofwel bij het
registreren van de gegevens, ofwel wanneer een mededeling van gegevens aan
een derde wordt overwogen, ofwel bij de eerste mededeling van de gegevens
aan een derde.
 De verantwoordelijke kan aanspraak maken op een vrijstelling van kennisgeving
aan de betrokkene voor zover:
o Deze laatste reeds op de hoogte was van de registratie van zijn gegevens
in een bestand. In dit geval dient te worden vermeld op welke manier de
betrokken persoon reeds in kennis was gesteld
o De kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
(hiervoor moet de verantwoordelijke een uitdrukkelijke reden vermelden)
De kennisgeving dient wel te worden verstrekt van zodra de
verantwoordelijke voor de eerste keer in contact treedt met de betrokken
persoon.
De Commissie in het Openbaar Register zal een lijst publiceren van alle
verantwoordelijken, die van deze vrijstelling genieten, met vermelding van
de redenen die de vrijstelling verantwoorden.

C. Ingeval de betrokkene NIET IN KENNIS MOET GESTELD worden, wat ook de wijze van
verzamelen is van zijn gegevens
Het gaat hier bijvoorbeeld om de verwerking van persoonsgegevens beheerd door een
politiedienst.
U kunt beslissen om voorlopig deze rubriek over te slaan indien u in een kladversie werkt.
Vanaf het moment dat u definitief bewaart, zult u verplicht deze rubriek moeten invullen.
12. TOT WIE KUNNEN GEREGISTREERDE PERSONEN ZICH RICHTEN OM HUN RECHTEN UIT
TE OEFENEN?

Hier dient u de identiteitsgegevens van de persoon of de dienst te vermelden tot wie de
betrokkenen zich kunnen richten om hun rechten uit te oefenen.
13. HEBT U BIJZONDERE MAATREGELEN GENOMEN OM DE UITOEFENING VAN DE
RECHTEN DOOR DE BETROKKENE TE VERGEMAKKELIJKEN? ZO JA, WELKE?

Hier beschrijft u de bijzondere maatregelen die u hebt genomen om de betrokkene toe te
laten zijn rechten uit te oefenen (bijvoorbeeld de organisatie van een aparte dienst). Deze
rubriek is niet verplicht.
14. WELKE BEWAARTERMIJN VOORZIET U VOOR DE GEGEVENS NA DE LAATSTE
VERWERKING ERVAN?

Hier kunt u de termijn van bewaring in dagen preciseren met een maximum van 31
dagen.

15. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN IN HET BIJZONDER
BEVEILIGING TEGEN TOEGANG DOOR ONBEVOEGDEN.

16. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

17. CONTACTPERSOON EN ONDERTEKENAAR

18. AANGIFTE INDIENEN

Hier kunt u kiezen of u de aangifte wilt bewaren om deze later eventueel te bewerken
en/of op te sturen, of u kunt de aangifte onmiddellijk indienen.
Nadat u de aangifte heeft ingediend, drukt u diens laatste pagina af en bezorgt u deze
print aan de klant waarvoor u de aangifte heeft uitgevoerd. Deze moet dit document dan
ondertekend terugsturen naar de Privacycommissie.
De aangifte is dus enkel geldig na ontvangst bij de Privacycommissie van
1. de online aangifte (door u ingediend)
2. de ‘papieren’ aangifte (door de klant ondertekend en verzonden)
Hierna zal de klant een factuur ontvangen (€ 25 per aangifte).
Opgelet: Zorg ervoor dat er niet te veel tijd tussen het versturen van de online aangifte
en het versturen van de ‘papieren’ aangifte aan de Privacycommissie zit!
POSTADRES PRIVACYCOMMISSIE:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
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