Extern Beleid
1. Inleiding

Version 1.0

1.1 	Dit Extern Privacy Beleid (‘Beleid’) wordt gebruikt
door BouWatch België BVBA. (‘BouWatch’), statutair gevestigd te Brasschaat, kantoorhoudende
te (9150) Kruibeke aan de Kasteleinsstraat 13 te
Kruibeke, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0634.566.179. BouWatch is bereikbaar via
privacy@bouwatch.be.
1.2 	Bij het gebruik van BouWatch worden er camerabeelden gemaakt. Het is mogelijk dat natuurlijke
personen op basis van deze beelden worden
geïdentificeerd of dat deze beelden gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren. Dit soort
gegevens worden ‘Persoonsgegevens’ genoemd.
De personen over wie deze Persoonsgegevens
gaan, worden de ‘Betrokkenen’ genoemd.
1.3 	Op de verwerking van Persoonsgegevens is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(‘AVG’) van toepassing. De AVG schrijft voor hoe
er met Persoonsgegevens dient te worden omgegaan.
1.4 	U kunt als Betrokkene op verschillende manieren
te maken krijgen met BouWatch. Zo kunt u te maken krijgen met de camera’s die BouWatch plaatst
doordat u een omwonende bent van een gebied
waar een camera staat, of u kunt werkzaam
zijn binnen een gebied waar onze camera’s zijn
geplaatst. Dit Beleid is bedoeld voor al deze Betrokkenen en geeft aan hoe u als Betrokkene kunt
verwachten dat BouWatch met uw Persoonsgegevens om gaat. Daarnaast wordt u geïnformeerd
over waar u terecht kunt indien u vragen heeft
ten aanzien van uw Persoonsgegevens.
1.5 	BouWatch kan dit Beleid op elk moment wijzigen.
Wanneer dit gebeurt, zal het Beleid in deze gewijzigde vorm worden gepubliceerd op de website
van BouWatch: bouwatch.be/privacy en waar
relevant ook op de relevante Bouwplaatsen.
Daarnaast is dit Beleid op te vragen via privacy@
bouwatch.be.

BouWatch België | Kasteleinsstraat 13 | 9150 Kruibeke | +32 3 361 39 60

2. Verwerking van Persoonsgegevens
door BouWatch
2.1	BouWatch levert haar product ‘BouWatch’ aan
Opdrachtgevers, zodat Opdrachtgevers de terreinen waar zij verantwoordelijk voor zijn kunnen
beveiligen. BouWatch maakt camerabeelden
namens de Opdrachtgever. Op deze beelden is
mogelijkerwijs zichtbaar:
2.1.1	Of een Betrokkene zich op de Bouwplaats
bevindt;
2.1.2	Wanneer een Betrokkene de Bouwplaats
betreedt en wanneer de Betrokkene de
Bouwplaats weer verlaat;
2.1.3 De uiterlijke kenmerken van de Betrokkene;
2.1.4	De mogelijkerwijs lichamelijke gebreken van
een Betrokkene.

3. Werking BouWatch
3.1 	Wanneer BouWatch door een Opdrachtgever
wordt ingezet, betekent dit dat het product, dit
wordt ook wel de ‘mast’ genoemd, van BouWatch
zichtbaar op de Bouwplaats wordt geplaatst. Op
deze mast zijn verschillende camera’s bevestigd. Deze camera’s filmen ten behoeve van de
Opdrachtgever de Bouwplaats. Op deze manier
worden er op automatische wijze Persoonsgegevens verwerkt.
3.2	Wanneer de camera’s iets waarnemen dat gemeld dient te worden, dan worden er Persoonsgegevens door BouWatch verzonden naar de
Opdrachtgever ofwel aan een aan BouWatch
gelieerde meldkamer, afhankelijk van de afspraak
met de Opdrachtgever. Er vindt een analyse van
de beelden, en daarmee Persoonsgegevens,
plaats waarna waar nodig actie wordt ondernomen door de Opdrachtgever.
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4. Opdrachtgever
4.1	BouWatch werkt altijd ten behoeve van een
opdrachtgever van ons (‘Opdrachtgever’) die
BouWatch inschakelt voor het beveiligen van een
afgebakend gebied (‘Bouwplaats’). De Opdrachtgever en Bouwplaats die in dit geval relevant zijn,
worden hierna opgenomen:
Opdrachtgever:

de bepalingen van artikel 28 AVG. Dit betekent
bijvoorbeeld dat BouWatch de instructies van Opdrachtgever opvolgt, het beveiligingsniveau waar
de AVG toe verplicht aanhoudt en Persoonsgegevens na het einde van de verwerking van
Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwijdert of deze teruggeeft en bestaande
kopieën verwijdert.

5. Grondslagen en doeleinden
Bouwwerf:

4.2	De Opdrachtgever schakelt BouWatch altijd
in voor de doeleinden die zij zelf bepaalt. De
Opdrachtgever bepaalt ook zelf de middelen.
Daarom is de Opdrachtgever de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Dit betekent
dat de Opdrachtgever uiteindelijk ook de partij
is die bepaalt waar, waarom, hoe lang en wanneer de camera’s van BouWatch Persoonsgegevens verwerken. Dit is ook de partij die u dient
te informeren over de gekozen doeleinden en
wettelijke grondslagen van de verwerking van uw
Persoonsgegevens. Wij raden u ook aan om het
privacy statement van de Opdrachtgever door te
nemen.
4.3	Naast de Opdrachtgever wil BouWatch u zoals
gezegd graag informeren als ‘verwerker’ in de
zin van de AVG en u informeren hoe wij op deze
manier zorg dragen voor de bescherming van
Persoonsgegevens. Bedacht dient te worden
dat dit document slechts geldt ter aanvullende
informatie op de informatie die Opdrachtgever
verstrekt.
4.4	Op grond van de AVG zijn een zogenoemde
‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’
gehouden om een zogenoemde verwerkersovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst, die
BouWatch met haar Opdrachtgevers aangaat,
verplicht BouWatch zich tot het naleven van
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5.1	De AVG schrijft voor dat Persoonsgegevens
slechts mogen worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden. Dit wordt het beginsel van doelbinding genoemd.
5.2	De AVG schrijft ook voor dat de verwerking alleen
rechtmatig is indien en voor zover er een wettelijke grond bestaat voor die verwerking.
5.3	Het bepalen van het doeleinde van de verwerking
en het vaststellen van de wettelijke grondslag,
is een taak van de zogenoemde ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Zoals aangegeven is dit de
Opdrachtgever, de partij die dus het doeleinde
van en de middelen voor de verwerking van
Persoonsgegevens vaststelt. BouWatch bepaalt
in geen geval de grondslag voor de verwerking en
bepaalt ook niet het doeleinde.
5.4	Voor de meeste van haar Opdrachtgevers echter
geldt als doeleinde het kunnen beveiligen van
een Bouwplaats. Voor de meeste van de Opdrachtgevers geldt dat als wettelijke grondslag
wordt teruggevallen op de noodzakelijkheid van
de verwerking van Persoonsgegevens voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van de Opdrachtgever of van een derde.
5.5	Voor meer informatie over de voor u relevante
Opdrachtgever, het privacy statement van de
Opdrachtgever en specifieke informatie over
de doeleinden en wettelijke grondslagen die de
Opdrachtgever heeft vastgesteld, kunt u contact
opnemen met Opdrachtgever of het privacy statement van de Opdrachtgever raadplegen. Mocht
u de relevante Opdrachtgever niet kunnen bereiken, dan kan BouWatch u hierbij helpen. In dat
geval kunt u contract opnemen met BouWatch via
de in dit Beleid opgenomen contactgegevens.
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6. Bewaren en doorgeven Persoonsgegevens
6.1	BouWatch beschikt over uw Persoonsgegevens
zo lang als dit nodig is om de afspraken met
de Opdrachtgever na te leven. Wanneer er een
wettelijke verplichting op BouWatch rust om
Persoonsgegevens langer te bewaren, dan zal
BouWatch dit doen.
6.2	Hoewel BouWatch beelden maakt van de Bouwplaats, en deze beelden wellicht voor een ander
doeleinde goed bruikbaar zijn, verstrekt
BouWatch deze beelden in beginsel niet aan
derden. Dit doen wij in sommige gevallen wel,
bijvoorbeeld wanneer Opdrachtgever hier instructie toe geeft, er op BouWatch een wettelijke
verplichting rust om dit te doen of bijvoorbeeld
indien de Autoriteit Persoonsgegevens ons dit
oplegt. Daarnaast geven wij de Persoonsgegevens uiteraard door aan de relevante Opdrachtgever en waar nodig schakelen wij een partij in
die samen met BouWatch zorg draagt voor de
verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve
van de Opdrachtgever.
6.3	BouWatch verwerkt geen Persoonsgegevens buiten de Europese Unie en geeft deze niet buiten
de Europese Unie door.

7. Beveiliging
7.1	BouWatch neemt de bescherming van Persoonsgegevens heel serieus. Namens Opdrachtgever,
maar ook omdat BouWatch hier zelf toe verplicht
is, worden daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij het bepalen van deze maatregelen,
houden wij rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de
omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden
van de verwerking. Ook houden we rekening met
de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van de
Betrokkenen.
7.2	Omdat dit de beveiliging juist zwakker kan maken, zal BouWatch niet alle genomen maatregelen
beschikbaar maken. De navolgende maatregelen
worden in ieder geval door BouWatch toegepast:
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7.2.1	Het versleutelen van (de overdracht van)
Persoonsgegevens;
7.2.2	Het verzekeren van de vertrouwelijkheid,
integriteit, beschikbaarheid en veerkracht
van de verwerkingssystemen en diensten;
7.2.3	Het verzekeren van een mogelijkheid tot
herstel van de beschikbaarheid van en de
toegang tot Persoonsgegevens in het geval
van een fysiek of technisch incident;
7.2.4	Het aanhouden van een procedure voor het
op gezette tijdstippen testen, beoordelen
en evalueren van de doeltreffendheid van
de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking;
7.2.5	Het beveiligen van de toegang tot Persoonsgegevens in de mast;
7.2.6	Het voeren van een adequaat beleid ten
aanzien van mogelijke inbreuken in verband
met Persoonsgegevens.
7.3	De door BouWatch genomen beveiligingsmaatregelen worden regelmatig opnieuw beoordeeld.
Hierbij houden wij rekening met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van mogelijke
vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde
verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens. Het maakt niet uit of
dit nu per ongeluk of onrechtmatig is gebeurd.
7.4	Bovenop bovenstaande maatregelen treft
BouWatch maatregelen om ervoor te zorgen dat
iedere natuurlijke persoon die handelt onder
het gezag van BouWatch en toegang heeft tot
Persoonsgegevens, deze slechts in opdracht
van Opdrachtgever verwerkt, tenzij deze persoon hiertoe Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is
gehouden.

8. Functionaris voor de gegevensbescherming
8.1	BouWatch heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (‘FG’) aangesteld. De FG kan
worden benaderd voor alle aangelegenheden
die verband houden met de verwerking van
Persoonsgegevens en met de uitoefening van
rechten uit hoofde van de AVG.
8.2	De contactgegevens van de FG zijn als volgt:
E-mailadres: privacy@bouwatch.be
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9. Uw rechten

10. Vragen

9.1	Onder de AVG heeft u, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, verschillende rechten ten
aanzien van uw Persoonsgegevens:
9.1.1	Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
9.1.2	Het recht om de rectificatie van Persoonsgegevens te vragen;
9.1.3	Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
9.1.4	Het recht om te vragen of de verwerking
beperkt kan worden;
9.1.5	Het recht om tegen de verwerking bezwaar
te maken;
9.1.6 Het recht van dataportabiliteit;
9.1.7	Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op
ieder moment in te trekken, zonder dat er
afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;
9.1.8	Het recht om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld
de Autoriteit Persoonsgegevens.
9.2	BouWatch heeft met haar Opdrachtgevers een
regeling getroffen voor het kunnen doorvoeren
van verzoeken van Betrokkenen op basis van
de hiervoor genoemde rechten. Deze regeling
kan per Opdrachtgever verschillen. Mocht u uw
rechten willen uitoefenen, dan kunt u contract
opnemen met BouWatch via de contactgegevens
die zijn opgenomen in dit Beleid of rechtstreeks
met Opdrachtgever.

10.1	Mocht u vragen hebben over dit Beleid, de
relevante Opdrachtgever of andere zaken die
betrekking hebben op uw Persoonsgegevens,
dan kunt u contact opnemen met BouWatch via
privacy@bouwatch.be of met onze FG via de
hiervoor genoemde contactgegevens.
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