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1. Camerabeveiligingssysteem
1.1 In de openbare ruimte van het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn diverse beveiligingsmaatregelen van kracht. Onderdeel hiervan maken uit:
-

Ca. 60 camera’s (CCTV) welke zijn gericht op de openbare (water)wegen op het terrein.
Ca. 12 camera’s bij de ingangen van het terrein die automatisch kentekens van passerende
voertuigen herkennen (ANPR).
Ca. 3 camera’s nabij de hoofdspoorweg infrastructuur die voorbijgaande treinen herkennen en
registreren.

1.2 De beelden van genoemde camera’s worden 24/7 uitgekeken in het Haven Moerdijk Coördinatie
Centrum (HMCC), in het kantoorpand van het Havenbedrijf Moerdijk.
2. Doelen
2.1 De camera’s hebben primair ten doel het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen
door de daartoe gerechtigden en het bijdragen aan een veilige (werk)omgeving op het haven- en
industrieterrein Moerdijk.
2.2 Daarnaast worden de beelden gebruikt als ondersteuning bij de inning van havengelden.
3. Verwerkingsdoelen en rechtsgronden
3.1 De camerabeveiliging kent de volgende verwerkingsdoelen en rechtsgronden:
Verwerkingsdoel
Preventief acteren op criminele activiteiten

Repressief acteren op criminele activiteiten

Monitoren van incidenten
op het terrein (ongeval,
brand, etc.)
Registratie van schepen in
verband met facturatie havengeld
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Maatregel
1. Inzet van beveiligingscamera’s
2. Live delen van kentekens met gemeenschappelijke meldkamer
(GMK)
1. Opslaan camerabeelden
2. Opslaan kentekengegevens
3. Live delen van camerabeelden met
GMK
4. Achteraf delen met camerabeelden
politie
1.
2.

Inzet van beveiligingscamera’s
Live delen van camerabeelden met
GMK
Inzet van beveiligingscamera’s ter herkenning scheepsnamen en –nummers

Rechtsgrond
1. Gerechtvaardigd belang
2. Gerechtvaardigd belang van een
derde
1.
2.

Gerechtvaardigd belang
Gerechtvaardigd belang van een
derde
3. Gerechtvaardigd belang van een
derde
4. Noodzakelijk om te voldoen aan
wettelijke verplichting
1. Gerechtvaardigd belang
2. Gerechtvaardigd belang van een
derde
Gerechtvaardigd belang

1

4. Volgen van personen of voertuigen
4.1 Indien afwijkende gedragingen worden waargenomen, kan het personeel van/namens Havenbedrijf Moerdijk in het HMCC personen of voertuigen volgen via camerabeelden.
4.2 Dit volgen gebeurt alleen in het kader van de verwerkingsdoelen zoals genoemd in artikel 3.
5. Delen met derden
5.1 Camerabeelden worden louter gedeeld met publieke partners (politie en gemeenschappelijke
meldkamer [GMK]) op basis van een gerechtvaardigd belang (van die partij) of, indien dit noodzakelijk is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
5.2 Ten aanzien van het delen van camerabeelden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met
betreffende partijen.
6. Bewaartermijnen
6.1 Camerabeelden worden - afhankelijk van de waargenomen activiteiten – ca. een week, maar nooit
langer dan 28 dagen bewaard.
7. Rechten betrokkenen
7.1 Betrokkenen hebben het recht te verzoeken om inzage, verwijdering of beperking van de verwerking van camerabeelden en kunnen zich hiertoe wenden tot de Programmamanager Veiligheid en
Havenmeester van het Havenbedrijf Moerdijk via eerder genoemde contactgegevens.
7.2 Betrokken hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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