BEREDSKABSCENTER
- AALBORG

Pol iti k ved rørende video-overvåg

ning

Enhver opsætning samt brug af video-overvågning skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Offentlige institutioners brug af video-overvågning regu-

leres i persondataloven.
Lovgivningen fastslår, at der kun må video-overvåges, når overvågning er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Optagelser må ikke gemmes ud over 30 dage.
Persondataloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med offentlige
institutioners brug af video-overvågning. Dette betyder, at der skal udpeges en dataansvarlig for overvågningsanlægget, og at antallet af personer med adgang til overvågningsbilleder skal begrænses. AI behandling skal være saglig. lngen, heller ikke den dataansvarlige, må gennemse optagelser, med mindre det har
et sagligt formå|, der står i proportion til den konkrete hændelse.

Definition:
Ved video-overvågning forstås enhver vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørsog indendørs arealer ved brug af automatisk virkende kameraer.

Nedenstående punkter beskriver den overordnede politik for den enkelte institution
Formål:
Højnelse det fysiske sikringsniveau for kommunale bygninger. Herunder mindskelse af fx hærværk, indbrud
og lignende.
Sikre ansatte og brugeres tryghed og sikkerhed.

Ansvar:
Beredskabscenter Aalborg har det overordnede ansvar i forhold til lovgivningen på området.
Den dataansvarlige ved Beredskabscenter Aalborg sikrer, at formalia overholdes. lT-centeret har ansvaret
for fysisk drift og sikkerhed af servere.

Oplysningspligt:
Beredskabscenter Aalborg sikrer i samarbejde med institutionen, at oplysningspligten i forhold til medarbejdere og faste brugere overholdes.

Opbevaring og sletning af optagelser:
Optagelser lagres på sikrede servere iAalborg Kommunes lT-Center. Sikkerheden lever op til kravene omkring personfølsomme data. Data slettes automatisk efter 30 dage.
Gennemsyn af optagelser:
Som udgangspunkt har kun den dataansvarlige ved Beredskabscenter Aalborg adgang til gennemsyn af
optagelser. I særlige hastende tilfælde, hvor den dataansvarlige ikke er til stede, kan lederen af Beredskabscenter Aalborgs Komm u nikations og Vagtcentral foretage gen nemsyn.
Gennemsyn af optagelser kan kun ske efter en konkret hændelse, der berettiger hertil.
For udlevering af optagelser gælder samme som for gennemsyn. Optagelser udleveres kun til politiet i forbindelse med konkret efterforskning og kun mod kvittering.
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