INFORMATION OM KAMERABEVAKNING: KONTORSENTRÉ HOS
SKANDIA FASTIGHETERS RECEPTION
INLEDNING OCH KONTAKTINFORMATION
Vi bedriver kamerabevakning av entrén till vissa av Skandia Fastigheters receptioner. Vilka entréer som är
kamerabevakade framgår av skyltning i anslutning till dörrklocka vid receptionen. Syftet med detta dokument
är att ge dig närmare information om vår kamerabevakning.
Skandia Fastigheter AB är ansvarig för bevakningen och personuppgiftsansvarig för inspelat material. Om
du har några frågor om bevakningen får du gärna kontakta oss: Skandia Fastigheter AB, Data Protection
Manager, Box 7063, 103 86 Stockholm, telefonnummer 08-573 655 00.

NÄRMARE BESKRIVNING AV KAMERABEVAKNINGEN
Kort filmning sker i samband med att någon ringer på dörren i anslutning till receptionen. Filmningen sker via
fast kamera.
Det primära syftet är att skapa ökad trygghet på våra kontorsfastigheter för personal och besökare samt att
kunna upprätthålla en hög service för besökande.
Inspelat material raderas omgående.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEVAKNINGEN OCH UTLÄMNANDE AV MATERIAL
Vi har ett berättigat intresse av att bevaka våra kontorsentréer, vilket består i att skapa ökad trygghet och
motverka brott och ordningsstörningar.
För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi bland annat valt att omgående radera
filmsekvensen.

DINA RÄTTIGHETER
Eftersom kamerabevakning innebär att personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har
t.ex. rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar (inkl. kopia på uppgifterna)
samt rätt att få uppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära att
vår behandling begränsas eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att lämna in klagomål till
tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag.
För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av dem eller vår
kamerabevakning, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.
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