Cameragebruik

Camera’s worden ingezet om allerlei redenen:
Als bewakingsinstrument

Om leuke foto’s en filmpjes mee te
maken

Binnen Intesa mogen camera’s niet
zomaar ingezet worden.
We houden rekening met jouw
privacy.
Dit betekent dat we enkel indien
nodig camera’s gebruiken en dat we
de beelden niet zomaar delen.

Waarom worden er binnen Intesa camera’s gebruikt?
Voor de veiligheid, om te kijken hoe het met je gaat en om jouw spullen en die
van de begeleiding te beschermen.
1)Voor de veiligheid van jou en de begeleiding

We willen onveilige situaties,
zoals pesten en agressie vermijden

De begeleiding kan niet altijd alles
zien, dus soms gebruiken we een
camera om toezicht te houden

Als je erg onrustig bent,
kan het zijn dat je tot rust moet
komen op je kamer

of in de time-out ruimte

Via de camera kan de begeleiding jou
dan zien en kijken of je rustig wordt
en veilig bent

We vragen telkens de schriftelijke
toestemming van jou of je wettelijke
vertegenwoordiger

De camera waakt erover dat je je
veilig en dus goed voelt

2) Om te kijken hoe het met je gaat

Op de camerabeelden kan de
begeleiding zien:
Of er zaken zijn die jou boos maken, of
je ’s nachts rondwandelt, of je goed
slaapt,….

hoe vaak je boos wordt
rondwandelt,…
hoe snel je weer rustig wordt,…

of

Deze info kan helpen om jou de
volgende keer minder boos te maken of
beter te laten slapen, je gelukkiger te
voelen,….

3) Om jouw spullen en die van de begeleiding te beschermen
Door camera’s te plaatsen hopen we
dat we vandalisme, diefstal, … kunnen
voorkomen

Camerabewaking zorgt er voor dat
dieven bang zijn om betrapt te
worden en dus niet zullen stelen.
Als er toch iets vernield of gestolen is,
kan
camerabewaking
gebruikt
worden om de dader te identificeren.

Wat doet Intesa met de camerabeelden?
De directie en de clustermanagers en
pedagogen beslissen over het
cameragebruik

Het pictogram van de camera toont je
op welke plaatsen er gefilmd wordt

