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Kamerabevakning
Kamerabevakningslagen, KÖL, gäller från 2018-08-01
källa: datainspektionen.se
Inget tillstånd behövs
Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre
tillstånd för att kamerabevaka. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att
garantera att behandling av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.
Kraven i dataskyddsförordningen måste sålunda uppfyllas.
Intresseavvägning måste göras
Dataskyddsförordningen innebär att man måste dokumentera varför man kamerabevakar
och bevakningen måste kopplas till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den
vanligaste rättsliga grunden för privat verksamhet är intresseavvägning. Det betyder att
företagets behov och intressen (berättigat intresse) ska vägas mot det intrång i människors
personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det berättigade intresset kan till
exempel vara att förebygga brott eller att följa andra lagar.
Det finns tre förutsättningar som måste uppfyllas för att övervakningen ska regleras av
kameraövervakningslagen:
1. Kameran är varaktigt uppsatt.
2. Kameran manövreras inte på platsen. Manövrering på plats kan enligt KÖL enbart göras
med handhållna mobil- och videokameror.
3. Kameran används för personövervakning, det vill säga att man kan identifiera de
personer som filmas.
All kamerabevakning är en form av personuppgiftsbehandling. Det innebär att om man
filmar personer som går att identifiera så räknas det som en personuppgift. Vid behandling
av personuppgifter måste dataskyddsförordningen följas. En person är identifierbar om hen
utan större osäkerhet kan särskiljas från andra personer. En person kan också vara
identifierbar utifrån andra kännetecken, som till exempel utmärkande klädsel, speciella
kroppsrörelser eller kroppkonstruktion. Även registreringsnumret på en bil är en
personuppgift om det kan kopplas till en levande person.
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Inom Domsjö Fabrikers fabriksområde sker kamerabevakning främst utomhus på
strategiska platser men även inomhus där processkameror används för övervakning
av driften.
En kartläggning av alla kameror är genomförd (enligt kraven i GDPR), såväl
övervakningskameror som processkameror.
Intresseavvägning är gjord för alla kameror, gällande processkameror är de
nödvändiga dels för att medarbetarna ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, dels
ur säkerhetssynpunkt. Gällande övervakningskameror är de nödvändiga för att
fullgöra de högre säkerhetskrav som ställs på Domsjö Fabriker genom
Sevesolagstiftningen samt Lagen mot skydd och olyckor.
Upplysningsskyltar sätts upp på strategiska platser inom området. De är märkta
med avsändare (kontaktuppgift).
Personal inom avdelning Brand och säkerhet har upplyst om gällande regler.
Personal inom Brand och säkerhet har undertecknat sekretessavtal även
omfattandes uppgifter som framkommer vid kamerabevakning.
Övervakningsskärmarna i vaktstugan har placerats för att undvika att obehöriga kan
se dem.
Under kvällar och helger sköts övervakningen av Örnsköldsviks kommuns
alarmeringscentral, KAC. Ett personuppgiftsbiträdesavtal har därför upprättats
mellan Domsjö och KAC.
Enligt Kamerabevakningslagen ska all kamerabevakningen MBL-förhandlas med
facken vilket genomförts den 4 februari 2019.

Anmälan
Som privatperson/anställd har man möjlighet att lämna in ett klagomål till
Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige.
Det innebär ansvar att kontrollera att de som använder bevakningskameror följer
dataskyddsreglerna.
Vid frågor angående kamerabevakning, kontakta Domsjö Fabrikers GDPR-samordnare via
e-post: gdpr@domsjo.adityabirla.com

