
 

 

  



Dit privacy statement is van toepassing op cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, 
medewerkers (met inbegrip van leerlingen, stagiaires en vrijwilligers) en bezoekers die zich 
bevinden in de gebouwen of op de terreinen van Liberein. 
 

Liberein verwerkt in het kader van onderstaande doeleinden persoonsgegevens die wij verkrijgen 
door camera’s die geplaats zijn op onze terreinen en binnen de algemene ruimten van onze 
gebouwen. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij de ingang van 
onze terreinen, de ingangen van de gebouwen of, indien van toepassing, op de deur die toegang 
geeft tot de ruimte waarin de camera wordt gebruikt.  

Via een QR-code op de bordjes bij de ingang van de terreinen kunnen bezoekers doorlinken naar 
het bijbehorende privacyreglement. Het privacyreglement is verder opvraagbaar bij het 
contactcentrum van Liberein, via de website liberein.nl en via het mailadres privacy@liberein.nl. 
 

Het inzetten van cameratoezicht, en het gebruik van de camerabeelden op onze terreinen en 
binnen onze gebouwen, is alleen toegestaan voor: 

• de bescherming van de veiligheid van cliënten, medewerkers en bezoekers; 
• de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, waaronder mede is begrepen 

het weren van ongewenste bezoekers; 
• de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden; 
• het vastleggen van incidenten. 

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van: 

• de noodzaak om uw vitale belangen of die van een anderen te beschermen 
• de noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader 

van de uitoefening van openbaar gezag die aan Liberein is opgedragen. Hierover zijn 
afspraken gemaakt met de Gemeentepolitie Enschede 

• de noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Liberein 
 

Liberein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de 
verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt. In dit geval is dat maximaal 4 
weken, conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens, of tot na afhandeling van de 
juridische gevolgen van een strafrechtelijk incident dat door de betreffende camera’s is 
vastgelegd.   
 

De betrokkene van wie beelden zijn vastgelegd heeft recht van inzage, recht op rectificatie, recht 
op wissing en recht op beperking van verwerking van gegevens conform artikel 10 van het 
Privacyreglement. 

a. een verzoek hiertoe kan worden gericht aan privacy@liberein.nl of via een brief aan de 
functionaris gegevensbescherming. Gebruik hiervoor de reguliere adresgegevens van 
Liberein. Vermeld in het verzoek uw volledige naam en contactgegevens*. 
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b. een verzoek tot inzage wordt afgewezen wanneer het verzoek tot inzage in camerabeelden 
ongespecificeerd is, of als met dit verzoek kennelijk misbruik van recht wordt gemaakt. 

c. in het geval van een incident kan een inzageverzoek worden geweigerd als dat 
noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare 
feiten. 

Een betrokkene van een strafrechtelijke overtreding kan inzage krijgen in de vastgelegde 
camerabeelden. Deze heeft geen recht op rectificatie, recht op wissing en recht op beperking van 
verwerking van gegevens gedurende de periode van de bijbehorende juridische en/of 
strafrechtelijke procedures. Evenmin heeft betrokkene recht op een kopie van de opgenomen 
beelden. 

* Liberein zal voornoemde verzoeken en bezwaren zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd 
toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Wij zullen normaliter binnen een 
maand op uw verzoek of bezwaar reageren, tenzij de complexiteit of frequente van de verzoeken 
en bezwaren verlenging van die termijn vereisen. De termijn kan in dat geval met maximaal twee 
maanden worden verlengd. 

Op verzoek van politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie kan inzage worden 
gegeven in (opgenomen) camerabeelden in het kader van de uitoefening van diens 
publiekrechtelijke taak.

Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechtercommissaris 
of (hulp)officier van justitie waarbij de vordering gebaseerd is op een wettelijke grondslag. 

Aan andere derden wordt geen inzage in de camerabeelden gegeven, of camerabeelden 
uitgegeven, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken cliënt en/of hun 
wettelijk vertegenwoordiger, medewerker of bezoeker. 

Deze ontvangers krijgen slechts toegang tot uw persoonsgegevens indien en voor zover als dat 
noodzakelijk is voor het behalen van de voornoemde toepasselijke doeleinden. 
 

Slechts enkele medewerkers van het facilitair bedrijf van Liberein hebben toegang tot deze 
camerabeelden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het behalen van de voornoemde 
doeleinden. Het gaat daarbij om de volgende medewerkers: 

- Technisch beheerder projecten 
- Coördinator CRPP adviseur BHV en veiligheid.  
- De manager HR (personeelszaken) 

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming  
E-mail: privacy@liberein.nl 
Telefoon: 053-4826688 

Indien u nog vragen heeft over het privacy statement van Liberein dan kunt u uiteraard contact 
met ons opnemen. 

Mocht u van mening zijn dat Liberein uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of 
onrechtmatige wijze verwerkt of op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de geldende 
privacywetgeving, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   
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