Camaratoezicht Stadsarchief Delft
1.

Omschrijving en doel van de maatregelen:



Sommige plekken in de studiezaal (zoals de leeszaal), zijn niet te overzien vanaf de balie.



Het heeft een preventieve werking. Een potentiele dief zal toch nog een keer extra nadenken
voordat hij het zal doen als er camera’s hangen.



Mocht er vervolgens toch een keer iets gestolen zijn, of er is het vermoeden dat er iets gestolen is,
dan kunnen we de beelden terugzien. Wettelijk mogen we die dertig dagen bewaren, daarna
worden moeten de beelden worden gewist.



Ook naar de partijen voor wie we archieven bewaren, geeft dit aan dat we ook het diefstalrisico
serieus nemen. Alhoewel we niet het gevoel hebben dat er (veel) gestolen wordt, kunnen we dit
nooit met zekerheid garanderen. Met een bewakingsinstallatie tonen we in ieder geval aan dat we
er alles aan gedaan hebben.



Er zijn vijf camera’s in gebruik. Te weten drie op de studiezaal, één in de verkeersruimte begane
grond en één in de expeditie ruimte.

2.

Toegang tot de bestanden: Alleen medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang mogen
hebben tot de bestanden, krijgen die. Toegang tot de opgeslagen bestanden (functie: controle op
diefstal achteraf) beperkt is tot de directeur, gemeentearchivaris, gebouwbeheerders en de
systeembeheerder. De beelden worden in geval van verdenking cq. vermoeden van verduistering of
onjuist behandelen van stukken, alsmede onheuse bejegening bekeken. Het afkijken van de bestanden
mag dan ook alleen na toestemming van de directeur. De systeembeheerder (ligt bij de firma Breman)
mag alleen de bestanden bekijken ter controle van de kwaliteit van het opgenomen beeld. Er moet
e
ingelogd worden via een wachtwoord. Deze PC bevindt zich in de ICT-ruimte op de 2 verdieping.

3.

De opnames zijn alleen voor intern gebruik en worden in principe niet verstrekt aan derden.
Uitzondering hierop is wanneer op basis van waargenomen delicten de beelden nodig zijn voor de
aanklacht van de verdachte.

4.

De bewaartermijn van de opgenomen beelden is maximaal dertig dagen. Uitzondering hierop is
uiteraard een opname van een delict hetzij door bezoeker of een medewerker gepleegd. De software
is zodanig ingesteld dat beelden na 30 dagen gewist worden.

5.

In de ruimte waar cameratoezicht aanwezig is, zal dit duidelijk aangegeven worden. Ook is op de
voordeur aangegeven dat er cameratoezicht is.

