
 
 

Privacy notice 

voor bezoekers 
 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 

2.1 Bezoekersregister 
Iris houdt een bezoekersregister bij met bezoekers, leveranciers, klanten, etc. die onze gebouwen 

bezoeken. Voor dit register verzamelen en bewaren we persoonsgegevens zoals naam, bedrijf, functie 

en e-mail adres.  

 

De gegevens die we over u verzamelen, worden door ons opgeslagen, gebruikt en beschermd in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

2.2 Camerabewaking 
Iris heeft op een aantal plaatsen in haar gebouwen bewakingscamera’s geplaatst met de bedoeling de 

veiligheid van haar klanten, bezoekers en medewerkers te garanderen, misdrijven tegen personen of 

eigendommen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen en/of overlast te voorkomen. 

 

De camera’s zijn bedoeld om een algemeen overzicht te geven van een bepaalde plaats. Het doel is niet 

om personen te identificeren tenzij wanneer er zich een veiligheidsincident heeft voorgedaan. 

 

De camera’s zijn geïnstalleerd aan de ingang van gebouwen, op parkings en binnen de gebouwen van 

Iris en zijn op zo’n manier geplaatst dat enkel personen die het gebouw of de parkings betreden worden 

gefilmd. Er wordt geen audio (geluid of stemmen) opgenomen. 

 

De verwerking van persoonsgegevens via camerabewaking gebeurt in overeenstemming met de 

Belgische camerawet van 21 maart 2007 tot regeling en plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s 

en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming. 

 

Het gebruik van camera’s is duidelijk gesignaleerd aan de hand van de wettelijk vereiste pictogrammen 

met de contactinformatie van Iris. 

 

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 
 

Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens is de bescherming en beveiliging van onze 

gebouwen en mensen die in het gebouw werken.  

 



 
 

Bij aanmelding aan de receptie in het gebouw zal er een bezoekersbadge overhandigd worden, die 

zichtbaar gedragen dient te worden en die – afhankelijk van uw profiel – geautoriseerde toegang 

verleent tot onze ruimtes.  

 

Bij inlevering van de bezoekerspas wordt u terug uitgecheckt. Uw gegevens blijven wel nog tijdelijk 

bewaard in ons bezoekersregister. 

 

3. Rechtsgrond voor de verwerking 
 

Het verwerken van de in deze verklaring genoemde persoonsgegevens vindt plaats op grond van ons 

gerechtvaardigd belang om onze gebouwen en de mensen die er werken te beschermen. 

 

 

4. Hoe lang houden wij uw gegevens bij? 
 

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke 

wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan 

nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.  

 

Camerabeelden worden maximaal 1 maand bijgehouden, behalve indien de beelden moeten gebruikt 

worden als bewijsmateriaal in het kader van een onderzoek of voor de instelling, uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvordering. 

 

Toegang tot het bezoekersregister en de beelden is heel beperkt tot enkel bevoegde personen bij Iris en 

sterk beveiligd met een paswoord. Beelden kunnen enkel worden doorgegeven via de politiediensten. 

 

 

5. Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt 

of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten? 

Om u toegang te kunnen verstrekken tot onze gebouwen, alsook de op ons toepasselijke wettelijke 
verplichtingen te kunnen nakomen, is het nodig om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. 
 
Bijgevolg kan het feit dat u ons bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt ertoe leiden dat wij u de 
toegang tot onze gebouwen kunnen weigeren. 


