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Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

Rotterdam, 

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van webcambeelden door de afdeling 
Communications & External Affairs (“C&EA”) van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (“HbR”) ten 
behoeve van de expositie in Port Pavilion. 
 
Voor de inrichting van Port Pavilion, een haveninformatiepunt in de stad Rotterdam, zijn twee 
webcams geplaatst die camerabeelden registreren. De webcams staan op de kop van de Landtong 
Rozenburg en ter plaatse van de Prinses Margriethaven, nabij het ponton van de FutureLand Ferry. 
Op deze plekken informeren borden passanten over de aanwezigheid van de webcams. Op de borden 
is daarnaast een verwijzing opgenomen naar deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt 
verdere informatie verstrekt over de registratie en het gebruik van de camerabeelden.  
 
HbR werkt op verschillende manieren aan de verbinding tussen haven en stad. In Port Pavilion 
worden bezoekers en bewoners van de stad geïnspireerd om de haven recreatief te bezoeken. Het 
inzetten van de webcams draagt bij aan de doelstellingen van HbR, waarin het programma Beleef de 
Haven tot doel heeft de verbinding havenstad te verstevigen en de positieve reputatie en het 
draagvlak te bestendigen en verder uit te bouwen. De webcams zijn daarom geplaatst op ware 
hotspots voor recreatieve doeleinden. Het live karakter onderstreept de beleving die men zelf kan 
ervaren. 
 
HbR heeft niet de intentie om met de webcams persoonsgegevens te verwerken. De webcams zijn om 
deze reden zo afgesteld en gepositioneerd dat de camerabeelden over het algemeen niet herleidbaar 
zijn tot een individueel persoon. Ondanks deze inspanningen valt niet volledig uit te sluiten dat in 
incidentele gevallen met de camerabeelden een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. 
Zodoende worden in formele zin mogelijk persoonsgegevens verwerkt en is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing.  
 
HbR is voor deze verwerking verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG. 
 
Deze specifieke privacyverklaring moet worden gelezen in combinatie met onze algemene 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens  

Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

Wilhelminakade 909 

3072 AP Rotterdam 

Functionaris gegevensbescherming  

Naam:       K. de Kok  

Email:        FG@portofrotterdam.com  

Telefoonnummer:        +31 6 2567 7774 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een van uw individuele rechten? Neem dan 
contact op via de algemene AVG mailbox AVG@portofrotterdam.com  

 

https://www.portofrotterdam.com/nl/privacystatement-havenbedrijf-rotterdam-nv
https://www.portofrotterdam.com/nl/privacystatement-havenbedrijf-rotterdam-nv
mailto:FG@portofrotterdam.com
mailto:AVG@portofrotterdam.com
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1. Inleiding 

Uw privacy als betrokkene bij HbR is belangrijk voor ons, wij gaan zorgvuldig om met uw 
gegevens en houden ons aan wet- en regelgeving die geldt op het gebied van uw privacy. 
 
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 
verzameld en hoe we daar binnen HbR mee omgaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten 
met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

 
2. Verwerking persoonsgegevens 

De afdeling C&EA kan ten behoeve van de expositie in Port Pavilion onderstaande gegevens van 
u verwerken: 
 
Gewone persoonsgegevens 

• Personen zichtbaar in beeld 
• Naam binnenvaartschip en ENI-nummer (scheepsidentificatienummer) 
• Kentekens van voertuigen 

 
Bijzondere persoonsgegevens  
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.  

 
Betrokkenen  
De namen van binnenschepen die worden waargenomen, zijn mogelijk te herleiden tot schipper 
eigenaren. Daarom geldt wettelijk dat om die reden namen van binnenschepen als 
persoonsgegevens worden aangemerkt. Voor veel binnenschippers is hun schip tevens hun 
woning. Op de camerabeelden kunnen personen die aan boord van een schip verblijven 
onherkenbaar worden waargenomen. 
 

3. Doeleinden 
Bovengenoemde gegevens, of bepaalde gegevens daarvan, worden uitsluitend verwerkt voor de 
volgende doeleinden: 
 

• HbR werkt op verschillende manieren aan de verbinding tussen haven en stad. In Port 
Pavilion worden bezoekers en bewoners van de stad geïnspireerd om de haven recreatief 
te bezoeken. Het inzetten van de webcams draagt bij aan de doelstellingen van HbR, 
waarin het programma Beleef de Haven tot doel heeft de verbinding havenstad te 
verstevigen en de positieve reputatie en het draagvlak te bestendigen en verder uit te 
bouwen. De webcams zijn daarom geplaatst op ware hotspots voor recreatieve 
doeleinden. Het live karakter onderstreept de beleving die men zelf kan ervaren. 
 

4. Grondslag 
De betrokken afdelingen verwerken uw persoonsgegevens alleen als er een grondslag is om deze 
te verwerken. Een toelichting op deze grondslagen staat hieronder. 

 
Gerechtvaardigd belang 
HbR heeft niet de intentie om met de webcams persoonsgegevens te verwerken. Toch kan het in 
incidentele gevallen voorkomen dat met de camerabeelden een persoon direct of indirect kan 
worden geïdentificeerd. Het gebruik van de webcams is noodzakelijk om bij te dragen aan de 
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doelstellingen van HbR – de verbinding van de havenstad verstevigen en de positieve reputatie 
en het draagvlak te bestendigen en verder uit te bouwen. HbR heeft daarmee een 
gerechtvaardigd belang om de twee webcams op de kop van de Landtong Rozenburg en ter 
plaatse van de Prinses Margriethaven in te zetten. 
 

5. Bewaartermijnen 
De webcambeelden worden niet opgeslagen, wel zijn de beelden live via een livestream op 
schermen in het Port Pavilion te bekijken door bezoekers van Port Pavilion. 
 

6. Uitwisseling persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden uitsluitend aan de volgende derden verstrekt voor bovengenoemde 
doeleinden:  
 

• Leverancier van de webcambeelden. 
 

HbR heeft met de partij aan wie zij persoonsgegevens verstrekt passende organisatorisch, 
contractuele en wettelijke maatregelen getroffen, waaronder het sluiten van 
verwerkersovereenkomsten. Met deze maatregelen is geborgd dat persoonsgegevens zorgvuldig 
en veilig volgens de AVG worden verwerkt. 
 

7. Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie 
De afdeling C&EA verwerkt of verstrekt geen persoonsgegevens aan land(en) buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER). 
 

8. Rechten van betrokkenen 
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de onderstaande rechten: 
 

• Het recht op inzage in en een kopie van uw persoonsgegevens; 
• Het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden 

bevatten; 
• Het recht om HbR te verzoeken uw gegevens te verwijderen; 
• Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. 
• Het recht om uw gegeven toestemming in te trekken, indien de grondslag dit toelaat. 

  
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de algemene AVG 
mailbox van HbR AVG@portofrotterdam.com of via het invulformulier van de rechten van 
betrokkene, vindbaar op de corporate website van HbR. Om de aanvraag in behandeling te 
nemen wordt aan de betrokkene om een legitimatie gevraagd. Zo wordt gecontroleerd of het 
verzoek door de juiste persoon wordt gedaan.  
 

9. Klachten 
Als u, ondanks de zorgvuldigheid waarmee de betrokken afdelingen met uw persoonsgegevens 
omgaan, een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en/of met 

mailto:AVG@portofrotterdam.com
https://www.portofrotterdam.com/nl/verzoek-met-betrekking-tot-persoonsgegevens


Privacyverklaring webcamgebruik Port Pavilion   
 
 

uw rechten omgaan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De 
contactgegevens van de AP vindt u op de website van de AP. 

 
10. Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 14 februari 2022. HbR houdt zich het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zullen altijd de meest recente 
privacyverklaring beschikbaar stellen op de corporate website van HbR. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten
https://www.portofrotterdam.com/nl/privacystatement-havenbedrijf-rotterdam-nv

