EXOLUM AMSTERDAM B.V.
PRIVACYVERKLARING INZAKE BEWAKINGSBEELDEN
Exolum doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen en te respecteren en om de wetgeving inzake
gegevensbescherming na te leven. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Exolum
persoonsgegevens, die wij over u verzamelen met onze bewakingscamera’s, gebruikt. Deze verklaring is
van toepassing op werknemers en alle overige personen die aanwezig zijn op, of zich in de nabijheid
bevinden van, onze locatie te Amsterdam.
In deze privacyverklaring verwijst ‘Exolum’ naar Exolum Amsterdam B.V. en ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ worden
overeenkomstig uitgelegd. Exolum is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Mocht u vragen hebben over deze
privacyverklaring, dan kunt u per e-mail via dataprotection@exolum.com of telefonisch via nummer +31 (0)
20 587 2800 contact met ons opnemen.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?
Indien de bewakingscamera’s op de locatie Amsterdam in werking zijn, dan worden er mogelijk beelden van
u verwerkt. De borden op de locatie geven aan of de bewakingscamera’s in werking zijn.
Waarvoor en waarom worden uw persoonsgegevens gebruikt?
De bewakingscamera’s worden gebruikt om de veiligheid en beveiliging op onze locatie te waarborgen en
tevens in verband met de naleving van onze wettelijke plichten.
•

Veiligheid – bewakingsbeelden worden gebruikt om de veiligheid op onze locatie te waarborgen.
Bewakingsbeelden kunnen live worden bekeken als hulpmiddel bij het voorkomen van incidenten
waarbij de veiligheid in het geding is, en de beelden kunnen worden gebruikt bij het onderzoek naar
incidenten waarbij de veiligheid in het geding is (met inbegrip van mogelijke bijna-ongevallen) om
inzicht te krijgen in de oorzaak van een dergelijk incident en om corrigerende maatregelen te nemen,
of om te beoordelen of de voor de veiligheid cruciale taken regelmatig worden uitgevoerd.

•

Beveiliging – bewakingsbeelden worden gebruikt om de beveiliging van onze locatie te
waarborgen. Bewakingsbeelden kunnen live worden bekeken als hulpmiddel bij het voorkomen van
incidenten waarbij de beveiliging in het geding is, en de beelden kunnen worden gebruikt bij het
onderzoek naar incidenten waarbij de beveiliging in het geding is. Handhaving van de beveiliging is
van belang om: de veiligheid op onze locatie te waarborgen; onze eigendommen en die van derden
die zich op of in de nabijheid van onze locatie bevinden, te beschermen; om vrijgestelde goederen
te beschermen wanneer de Nederlandse Douane een vergunning heeft verleend om als [douaneen] belastingentrepot dienst te doen.

•

Naleving van wettelijke plichten – Bewakingsbeelden helpen ons om onze wettelijke
verplichtingen na te leven. Onze terminal is een hoogdrempelinrichting in de zin van het Besluit
Risico Zware Ongevallen (BRZO). Op grond van deze regelgeving moeten wij aantonen dat wij alle
benodigde maatregelen hebben genomen ter voorkoming van zware ongevallen op onze locatie en
ter beperking van de gevolgen daarvan voor personen en de omgeving. Wij beschouwen het gebruik
van bewakingscamera’s als een belangrijke maatregel ter beperking van de veiligheids- en
beveiligingsrisico’s waardoor de risico’s voor de omgeving en lokale bevolking worden beperkt.

Wij kunnen, voor de duidelijkheid, uit hoofde van ons Reglement Sanctiebeleid voor werknemers
bewakingsbeelden bekijken en gebruiken bij incidenten waarbij de veiligheid en beveiliging in het geding is.
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Er zijn volgens ons twee mogelijke rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens: ten
eerste omdat verwerking noodzakelijk is vanwege onze gerechtvaardigde belangen, te weten de veiligheid
en beveiliging van onze locatie en eigendommen, en de mensen die op onze locatie aanwezig zijn; en ten
tweede omdat de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij
moeten voldoen.
Hoewel wij niet verwachten dat wij regelmatig bijzondere categorieën persoonsgegevens zullen verwerken
door het gebruik van bewakingscamera’s, worden er mogelijk wel bijzondere categorieën persoonsgegevens
verwerkt. Indien dat het geval is, is de rechtsgrondslag voor de verwerking waarschijnlijk: dat zulks
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze verplichtingen en de uitoefening van onze rechten op het gebied
van arbeidsrecht; dat de natuurlijke persoon bijzondere categorieën persoonsgegevens kennelijk openbaar
heeft gemaakt; of de vaststelling of uitoefening van of het verweer tegen juridische vorderingen.
Wie kan nog meer uw persoonsgegevens inzien of ontvangen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bepaalde werknemers, contractors, uitzendkrachten,
vertegenwoordigers en/of professionele adviseurs en die van onze bredere groep van ondernemingen, die
op de datum van deze verklaring bestaat uit CLH S.A. en haar dochterondernemingen, indien zulks past bij
het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere derde ondernemingen die diensten aan ons
verlenen (bijvoorbeeld aanbieders van bewakingscameradiensten en informatietechnologiediensten). Indien
er een noodzaak bestaat met betrekking tot de beveiliging of veiligheid op onze locatie, kunnen wij uw
persoonsgegevens ook delen met overige relevante derden in verband met uw aanwezigheid op (of in de
nabijheid van) onze locatie, zoals onze klanten (en hun agenten en opdrachtnemers), onze opdrachtnemers
en uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen indien wij wettelijk daartoe verplicht zijn.
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens
onbedoeld verloren gaan, zonder toestemming worden gebruikt of ingezien, worden gewijzigd of
bekendgemaakt.
Hoelang worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
De bewakingsbeelden worden doorgaans alleen bewaard zolang nodig is om een incident aan het licht te
laten komen en om een onderzoek naar een incident af te sluiten. Indien er geen incident aan het licht komt,
worden de bewakingsbeelden doorgaans niet langer dan 35 dagen na de opname bewaard.
Niettegenstaande bovenstaande kunnen alle e-mails die naar en vanaf de e-mailadressen van Exolum zijn
verzonden, langer worden bewaard overeenkomstig de archiveringsprotocollen die van tijd tot tijd door
Exolum worden vastgesteld. Indien er bewakingsbeelden per e-mail zijn verzonden, worden die bewaard
overeenkomstig bedoelde archiveringsprotocollen.
Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?
Onder bepaalde omstandigheden heeft u wettelijk het recht om:
• een toelichting te krijgen over welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen;
• inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens wij precies hebben verzameld;
• fouten in uw persoonsgegevens te laten herstellen;
• oude persoonsgegevens te laten wissen;
• bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
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U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl / +31 70 888 85 00) indien u van mening bent dat wij ons niet hebben
gehouden aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw
persoonsgegevens. Ook kunt u rechtstreeks een vraag aan ons stellen of een klacht bij ons indienen door
een e-mail te sturen naar dataprotection@exolum.com.
Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) doorgegeven?
Mogelijk worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) doorgegeven.
Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven dan vindt bedoelde doorgifte plaats
overeenkomstig de voorwaarden van doorgifte zoals in de wetgeving inzake gegevensbescherming is
vastgesteld, waaronder een van de volgende beveiligingsmaatregelen:
•
•

Het derde land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven, wordt naar het oordeel van
de Europese Commissie geacht een passende mate van gegevensbescherming te bieden;
Er zijn contractuele verplichtingen van kracht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in
overeenstemming met en met inachtneming van de wetgeving van de Europese Unie inzake
gegevensbescherming worden behandeld;
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