INFORM
MATION OM
O KAM
MERABEV
VAKNING
G INOM
KONTORSFAST
TIGHETER
INLEDNIN
NG OCH KONTAKT
K
INFORMA
ATION
Vissa av våra kontorsfasstigheter bev
vakas med kkameror. Vilka kontorsfastigheter som
m är bevakade framgår
av skyltning
g i och/eller utanför
u
fastigheten. Syftett med detta dokument
d
ärr att ge dig näärmare information om
vår kamerab
bevakning.
Skandia Fastigheter AB
B är ansvarig för bevaknin
ngen och perrsonuppgiftsa
ansvarig för inspelat matterial. Om
du har någrra frågor om bevakningen
n får du gärn
na kontakta oss:
o
Skandia Fastigheter AB, Data Prrotection
Manager, B
Box 7063, 103
3 86 Stockho
olm, telefonn
nummer 08-5
573 655 00.

NÄRMAR
RE BESKR
RIVNING AV
A BEVAK
KNINGEN
Material som
m spelas in i (t.ex. entrée
er, trapphus o
och garage) och utanför (t.ex. lastkaj er och tak) fa
astigheten
spelas in via
a fasta kame
eror.
Det primära
a syftet med bevakningen
b
n är att skapa
a ökad trygghet i våra kontorsfastigheeter för perso
onal och
besökare. S
Syftet är även
n att minska risken för brrott och ordningsstörninga
ar samt att uutreda ev. bro
ott där det
inspelade m
materialet utg
gör bevismaterial.
Inspelat ma
aterial radera
as automatisk
kt med max 3
30 dagars intervall. Om händelse
h
intrräffat som kräver
närmare utrredning spara
as den sekve
ens som inne
ehåller händelsen under längre tid avv utredningss
skäl, t.ex.
för att utreda om stöld eller
e
skadegö
örelse föreko mmit. Sekve
ensen raderas när utredn ingen är avs
slutad. För
det fall ären
ndet går vidare, t.ex. till rä
ättegång, kom
mmer det ins
spelade mate
erialet att spaaras till dess
s domen inte
längre kan ö
överklagas.

RÄTTSLIG GRUND
D FÖR BEV
VAKNINGE
EN OCH UTLÄMNA
U
ANDE AV M
MATERIAL
L
Vi har ett be
erättigat intre
esse av att be
evaka våra kkontorsfastigheter, vilket består i att sskapa ökad trygghet och
för att motve
erka brott occh ordningssttörningar.
För att minim
mera risken för intrång i den
d personli ga integritete
en har vi bl.a
a. valt att ha en kort lagrin
ngstid för
det inspelad
de materialett, att inte ha någon ljudup
pptagning, attt begränsa bevakningen
b
n till vissa delar av
fastigheten och enbart vissa
v
fastighe
eter, att se ti ll att enbart ett
e fåtal perso
oner har tillggång till det in
nspelade
materialet o
och att ha ruttiner för hur inspelat mate
erial får hanteras och läm
mnas ut.
De som får tillgång till materialet,
m
utö
över en begrränsad krets hos oss på Skandia
S
Fast
stigheter, är de
d som
hjälper oss med bevakn
ningen (t.ex. systems
och IT-leverantö
örer som lagrrar inspelat m
material). Äve
en polis och
andra mynd
digheter kan få tillgång till materialet fför det fall vi väljer att gå vidare med eett ärende.

DINA RÄT
TTIGHETE
ER
Eftersom ka
amerabevakn
ning innebär att personup
ppgifter beha
andlas har du
u vissa rättiggheter enligt lag. Du har
t.ex. rätt till ett registeruttdrag som visar vilka perrsonuppgifterr vi behandla
ar samt rätt aatt få uppgifte
er rättade
eller raderade. Du har även
ä
rätt att, under vissa förutsättning
gar, begära att
a vår behanndling begrän
nsas eller
invända mo
ot vår behand
dling. Du harr även rätt attt lämna in kla
agomål till tillsynsmyndiggheten om du
u anser att
vi inte behandlar dina pe
ersonuppgifter enligt lag..
För det fall d
du skulle vilja
a utöva någo
on av dina rä
ättigheter elle
er veta mer om
o någon avv dem eller vå
år
kamerabeva
akning, ber vi
v dig kontaktta oss via ko
ontaktuppgifte
erna ovan.
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