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FERRERO - INFORMATIEBELEID - BEWAKINGSCAMERA'S - FERRERO SA 
 

Datum laatste wijziging: [02.02.2022]. 

 
1. Toepassingsgebied van dit beleid 

 
FERRERO SA Belgium ("FERRERO" of "Wij") heeft in 
haar lokalen een video bewakingssysteem (het 
"Systeem") geïnstalleerd en in werking gesteld met 
het oog op : 
 

− Het creëren van een veiligere omgeving 
voor ons personeel en onze bezoekers; 

− Vermindering van de angst voor misdaad 
in het algemeen; 

− Controle op de toegang tot onze 
gebouwen; en 

− Fysieke veiligheidsincidenten die zich op 
ons terrein kunnen voordoen, te 
ontmoedigen, te voorkomen, te 
onderzoeken en/of te vervolgen. 

 
Dit informatiebeleid inzake videobewaking (het 
"Beleid") geeft een beschrijving van het Systeem in 
10 punten en beschrijft de waarborgen die wij 
hebben getroffen ter bescherming van de 
persoonsgegevens, de persoonlijke levenssfeer en 
andere fundamentele rechten en legitieme 
belangen van eenieder die door het Systeem kan 
worden opgenomen (de "Betrokkenen" of "U").  
 
Voor meer informatie over het Systeem en de 
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
contact opnemen met privacy.be@ferrero.com.  
 
Voor meer informatie over de manier waarop 
FERRERO omgaat met persoonlijke gegevens, kunt 
u ons privacybeleid lezen, beschikbaar op 
www.ferrero.be of door contact op te nemen met 
privacy.be@ferrero.com.  
 

2. Maatregelen die FERRERO heeft 
genomen om uw persoonlijke gegevens 
te beschermen in overeenstemming met 
de AVG 

 
Ons video bewakingssysteem en al onze 
beleidslijnen en procedures worden regelmatig 
herzien om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan:  
 

− Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 (de "AVG");  

− De Belgische wet van 21 maart 2007 tot 
regeling van de plaatsing en het gebruik 
van bewakingscamera's (de "Wet"); en 

− Alle aanbevelingen van toezichthoudende 
autoriteiten van de EU, toepasselijke 
wetgeving, sectorale voorschriften en 
richtsnoeren van 
gegevensbeschermingsautoriteiten van de 
EU, zoals de Belgische 
gegevensbeschermingsautoriteit (de 
"DPA").  

 
Wij hebben het video bewakingssysteem ingevoerd 
met het oog op onze rechtmatige belangen om de 
veiligheid van ons personeel, onze medewerkers en 
derden ter plaatse, alsmede de veiligheid van onze 
activa te waarborgen. 
 
Daartoe hebben wij overeenkomstig artikel 6., lid 1, 
onder f), van de AVG een evaluatie van ons 
rechtmatig belang uitgevoerd, om ervoor te zorgen 
dat het Systeem zodanig is geconfigureerd dat ons 
rechtmatig belang niet zwaarder weegt dan uw 
rechten, vrijheden en uw eigen belangen.  
 

3. Bewaakte gebieden  
 
Elke overdekte locatie omvat camera's die 
specifieke gebieden bestrijken: toegang tot onze 
gebouwen, gevoelige gebieden, privégebieden, 
gebieden die zijn gereserveerd voor gelieerde 
ondernemingen (d.w.z. verschillende juridische 
entiteiten) en pauzeruimten (deze worden alleen 
bewaakt in de buurt van de belangrijkste 
toegangspunten tot onze externe gebouwen om 
fysieke veiligheidsincidenten te voorkomen, op te 
sporen, te onderzoeken en erop te reageren, terwijl 
de privacy van onze werknemers bij het betreden 
van dat specifieke gebied wordt beschermd).  
 
Bovendien worden de liften, de brandtrappen, de 
parkeerplaatsen, de buitenste perimeter (d.w.z. 
langs de muren van het gebouw), de bovenste 
verdieping (buiten), het bovenste terras dat niet 
toegankelijk is voor pauzes (in Brussel) en het dak 
door een afzonderlijk video bewakingssysteem 
bestreken.  
 

4. Persoonsgegevens die door het Systeem 
worden verwerkt  

 
Het Systeem is zo ingesteld dat het enkel die 
fragmenten opneemt waarbij beweging wordt 
waargenomen. De kwaliteit van het beeld maakt de 
identificatie van individuen mogelijk, maar door de 
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vaste aard van het Systeem kan niet worden 
ingezoomd en kunnen individuen niet worden 
gevolgd. 
 
Het Systeem wordt alleen gebruikt om de toegang 
tot onze gebouwen te controleren en de fysieke 
beveiliging en veiligheid van ons personeel en onze 
bezoekers te waarborgen, alsmede om de 
eigendommen en informatie die in onze gebouwen 
zijn opgeslagen, te beschermen. Het wordt niet 
gebruikt voor andere doeleinden, zoals toezicht op 
de prestaties of de aanwezigheid van ons 
personeel, of als onderzoeksinstrument, behalve in 
het geval van fysieke veiligheidsincidenten. In 
uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij 
beeldmateriaal overdragen aan de bevoegde 
onderzoeksinstanties in Luxemburg, België, 
Nederland of Frankrijk.  
 
Het Systeem wordt niet gebruikt om gevoelige 
persoonsgegevens te verwerken (d.w.z. 
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, 
politieke opvattingen, religie of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, of 
vakbondslidmaatschap blijkt, genetische gegevens, 
biometrische gegevens, gegevens met betrekking 
tot de gezondheid of gegevens betreffende uw 
seksleven of seksuele geaardheid). Dergelijke 
gegevens kunnen echter wel indirect verwerkt 
worden (bijvoorbeeld indien een werknemer wordt 
geregistreerd terwijl hij een bril draagt of een 
rolstoel gebruikt). 
 

5. Waarom wij uw persoonsgegevens 
verwerken 

 
Wij verwerken uw persoonsgegevens via het 
Systeem om de veiligheid van onze gebouwen en de 
veiligheid van ons personeel en onze bezoekers te 
waarborgen, en om de eigendommen en informatie 
die wij opslaan te beschermen.  
 
Overeenkomstig de door ons uitgevoerde evaluatie 
van onze rechtmatige belangen is de verwerking 
van uw persoonsgegevens via het Systeem 
noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen in 
overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van 
de AVG.  
 

6. Wie heeft toegang tot de beelden 
 
Alleen ons veiligheidsteam en contractanten die 
ons bijstaan bij veiligheid gerelateerde taken 
hebben toegang tot de beelden die door het 
Systeem zijn opgenomen (alleen om hun taken uit 

te voeren). Al onze personeelsleden en 
contractanten aan wie wij toegangsrechten tot de 
beelden hebben verleend, krijgen regelmatig 
opleiding over gegevensbescherming en zijn 
gebonden door strikte 
geheimhoudingsverplichtingen. 
 

7. Openbaarmaking van beelden 
 
Elke mogelijke overdracht van beelden buiten ons 
beveiligingsteam wordt beoordeeld op strikte 
noodzaak en wij beoordelen en bepalen of het doel 
van de beoogde ontvangers om toegang te krijgen 
tot de beelden verenigbaar is met het doel 
waarvoor de beelden door ons zijn verzameld. Onze 
functionaris voor gegevensbescherming en onze 
privacy groep worden altijd geraadpleegd voordat 
beelden mogelijk worden overgedragen. 
 

8. Ingevoerde veiligheidsmaatregelen 
 
Voor een volledige lijst van de technische en 
organisatorische maatregelen die in het kader van 
het Systeem zijn genomen en om uw 
persoonsgegevens te beschermen, kunt u de 
volledige versie van ons informatiebeleid inzake 
videobewaking aanvragen door contact op te 
nemen met privacy.be@ferrero.com.   
 

9. Duur van de bewaring van beelden 
 
De beelden worden 30 dagen bewaard en daarna 
gewist, tenzij verdere bewaring nodig is voor 
onderzoeks- of vervolgingsdoeleinden, en dan 
alleen voor zover noodzakelijk. 
 

10. Wat zijn uw rechten? 
 
U kunt uw rechten uitoefenen overeenkomstig de 
artikelen 15 tot en met 22 van de AVG (d.w.z. 
toegang, rectificatie, uitwissing, beperking van de 
verwerking en bezwaar) door te schrijven naar onze 
functionaris voor gegevensbescherming op 
privacy.be@ferrero.com.  
 
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij 
de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten, 
waaronder de gegevensbeschermingsautoriteit op 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of per e-
mail op contact@apd-gba.be.    
 
Voor meer informatie over uw rechten en hoe u 
deze kunt uitoefenen, kunt u ons privacybeleid 
lezen op www.ferrero.be of contact met ons 
opnemen via privacy.be@ferrero.com.
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