Cameraprotocol Surfclub Wassenaar
Datum: 03/03/2021.
Geldig tot: 01/08/2021.

1. Oorzaak/noodzaak
Om de actuele weerssituatie op de Wassenaarseslag te monitoren, heeft de Wassenaarse Surfclub een
camera geplaatst ten Noorden van de strandtenten. Er zijn al op diverse andere plekken langs de
Nederlandse kust camera’s te vinden. Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische
uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bezoekers
van het strand. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de
sportvereniging.

2. Doelstelling
De camera staat sinds 2018 op de Wassenaarseslag en heeft in die tijd meer dan een half miljoen bezoekers
aangetrokken. Dit zijn niet alleen maar watersporters die willen kijken of er mensen op het water zijn,
maar ook mensen die om andere redenen naar het strand willen komen. De camera bleek ook tijdens de
Corona tijd nuttig om in te schatten hoe druk het is op het strand. Bovendien geeft het cameratoezicht
voor de surfclub, door de preventieve werking die er vanuit gaat, rust en een gevoel van veiligheid onder
de leden van de surfclub. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten duidelijkheid kunnen
verschaffen voor hulpdiensten samenhangend met een goede afhandeling daarvan.
Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:
 Het monitoren van de actuele weersomstandigheden en daarmee het verbeteren van de veiligheid
van watersporters op de Wassenaarseslag.
 Het beschermen van eigendommen.
 Het voorkomen/minimaliseren van overlast.
 Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme.
 Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten.
 Het ondersteunen van hulpdiensten in geval van calamiteiten.

3. Privacy
De camera werkt 24 uur per dag en draait over een deel van het strand ten noorden van de strandtenten.
Dit staat ook aangegeven op de daar aanwezige borden. De beeldinformatie wordt live digitaal
uitgezonden, zonder dat de beelden tussentijds worden opgeslagen. De camera staat ver weg, waardoor
mensen niet of nauwelijks in beeld te herkennen zijn. Via de website van de vereniging wordt dit protocol
ter beschikking gesteld aan ieder die daarin geïnteresseerd is. De beelden worden enkel en alleen gebruikt
voor bovengenoemde doelen.

4. Procedure en bevoegdheden
De beelden kunnen niet achteraf bekeken en veiliggesteld worden voor nader onderzoek. Bevoegd tot het
bedienen van de opnameapparatuur zijn de bestuursleden van de vereniging. In de jaren dat de webcam
op het strand staat is er tot nu toe nog nooit een klacht over binnen gekomen, ondanks het grote aantal
bezoekers. Als u een klacht wilt indienen, volstaat een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van de
vereniging.

5. Installatie en bewaarduur
De camera staat opgesteld op het strand van de Wassenaarseslag, ten noorden van de strandtenten. Het
camerasysteem is voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij het bestuur van de vereniging.
De camera apparatuur zendt de beelden direct door via een straalverbinding en upload deze naar de
website zonder op te slaan.

6. Klachten
Klachten aangaande de camerabeelden en afhandeling van andere verzoeken dienen te worden ingediend
bij het bestuur van de vereniging. Dit kan per mail naar bestuur@surfclubwassenaar.nl. Wanneer in
onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter
bemiddeling voor te leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

7. Slotbepaling
Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van de vereniging
bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.

