TV-overvågningspolitik for Hasseris Boligselskab
Understående er Hasseris Boligselskabs retningslinjer for tv-overvågning. Den beskriver bl.a.
håndteringen, sletning og udlevering af optagelser. Samt skiltning og beboerens persondataretlig
rettigheder.
Formål
Med baggrund i beslutninger foretaget på afdelingsmøder efter en række hændelser som
hærværk, kriminalitet og tyveri har videoovervågning til formål at være tryghedsskabende for
beboere og til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet.
Tilladelse
Hasseris Boligselskab har indhentet tilladelse til tv-overvågning hos Politiet.
Hvad overvåges
Overvågningen sker i vaskerier, indgangspartier, kælderhalse, kælder, containergårde og kontor.
Hvem overvåges
Beboere, gæster, personale og uvedkommende færdsel.
Hvornår overvåges
Overvågning foregår hele døgnet (24 timer) alle ugens 7 dage. Der optages kun når der er
bevægelse omkring det enkelte kamera, og lyd optages ikke.
Adgang til gemte optagelser
Gemte optagelser gennemses kun, når der er mistanke om en kriminel aktivitet, enten ved
henvendelse fra politiet eller hvis boligselskabet har indgivet en politianmeldelse. Adgang til
gemte optagelser kan kun foretages af sikringsvirksomheden ACTAS A/S i samarbejde med en
repræsentant fra Hasseris Boligselskab.
Lagring af data
Alle videooptagelser gemmes i max. 30 dage, hvorefter de automatisk slettes, på nær hvis
optagelsen skal anvendes i en konkret sag. Hasseris Boligselskab vil i dette tilfælde alene opbevare
optagelsen af den pågældende person som tvisten drejer sig om. Der vil ske anonymisering af alle
andre personer, der indgår i optagelserne. Boligselskabet er forpligtet til at underrette den
pågældende person om opbevaringen inden for 30-dage. Den pågældende person har derefter
krav på efter anmodning at få udleveret en kopi af optagelsen.
Dataansvarlig
Det er til enhver tid den øverste ledelse i Hasseris Boligselskab der er den dataansvarlig.
Sikker opbevaring af optagelser

Optagelserne er forsvarlig gemt og sikret mod uvedkommende på aflåst digitalt medie. Adgang til
optagelserne på det digitale medie kræver login og password som kun ACTAS A/S er i besiddelse
af.
Videregivelse af optagelser
Enhver udlevering eller videregivelse af optagelser eller billeder må kun ske under iagttagelse af
persondataforordningen 2016/679 af 27. april 2016. Optagelserne må alene videregives til politiet
i forbindelse med efterforskning af en politisag. Samt til den pågældende person som tvisten
vedrør, efter anmodning fra denne eller deres repræsentation. Der sker anonymisering af de
andre personer, der indgår i optagelserne.
Informationspligt/Skiltning
Der skal være synlig skiltning i områder med overvågning.
Skiltningen skal overholde gældende lovgivning.
Udvidelse
Der må ikke foretages udvidelser eller ændringer på overvågningsanlæggene uden forudgående
accept fra Hasseris Boligselskabs øverste ledelse og dataansvarlige.
Bilag
Der vedlægges bilag i form af tegningsmateriale som angiver kameraplacering i afdelinger som er
omfattet af ITV-politikken.
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BILAG 1
Arbejderbevægelsens kollegium, Borgmester Jørgensens vej 3-5-7, 9000 Aalborg

BILAG 2
Arbejderbevægelsens kollegium, Borgmester Jørgensens vej 3-5-7, 9000 Aalborg

BILAG 3

Hasseris Boligselskab, Skelagervej 75-183, 9000 Aalborg
Kamerafordeling for Gård A – B – C – D – E - F
-

1 stk. kamera i bunden af hver opgang, som peger imod indgangsdøren
4 stk. kamera på gavle som peger imod døren i kælderskakt
2 stk. kamera i hvert vaskeri (kun ved adressen Skelagervej 89, 109, 125, 143, 161, 179)
2 stk. kamera i hver containergård – i alt 10 stk kamera
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Containergård

BILAG 4

Hasseris Boligselskab, Stationsmestervej 66, 9200 Aalborg SV

