Skema om tv-overvågning
Dette skema beskriver og informerer om tv-overvågning hos

Houlkærhallen, Odshøjvej 65, 8800 Viborg
_____________________________________________________________________________
(virksomhedens eller myndighedens navn og adresse)
Udfyld venligst skemaet – og sæt ud for hvert punkt et eller flere kryds i kolonnen til højre

Hvad er formålet?

Hvem og hvad kommer du til at
overvåge?

Tv-overvågningen foretages på
følgende steder/lokaler (f.eks. lageret, facaden, kasseområde):

Beskriv overvågningen!
Tv-overvågningen foretages med i
4
alt ______(antal)
kameraer, som er
aktive

Hvem overvåger, lagrer og behandler billederne fra overvågningen?
Gemmes optagelserne fra tvovervågningen?
Sikker opbevaring
Optagelserne fra tv-overvågningen
skal opbevares på en måde, så de
ikke kan komme til uvedkommendes kendskab. Dette sker ved at

Formålet med tv-overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet
Overvågningen skal også skabe tryghed for personalet
Overvågningen anvendes til kontrol af personale og andre
Andet:
Ansatte
Brugere / elever
Gæster / klienter / besøgende
Offentlige arealer
Egne arealer, hvorpå der er alm. færdsel
Arealer i tilknytning til egne indgange og facader
Andet: (fx reception, skolegård, genbrugsplads)

Døgnets 24 timer
Om dagen
Om aftenen
Kan billederne fra tv-overvågningen ses ”live”? JA
Hvis ja, kan det ses på steder uden for virksomheden? JA
Hvor kan live-optagelserne ses henne?(f.eks. i vagtfirma eller fra
chefens bopæl): ___________________________________
Vagtfirma og bestyrelsesformanden
Er der en procedure for at sikre, at uret i tv-overvågningen går
rigtigt og kører synkront med uret i kasseapparat/automater mv.
Virksomheden selv
Et sikkerhedsfirma
Eventuelt navn og adresse på sikkerhedsfirma:
Optagelserne fra tv-overvågningen gemmes i max 30 dage, hvorefter de slettes.
Der foretages kun live-overvågning
optagelserne lagres på en PC, harddisk el. lign. elektronisk lagringsmedium, hvortil der kræves adgangskode/password.
tv-overvågning optages på videobånd, og disse opbevares i aflåst
skab eller på lignende forsvarlig måde.

Retningslinier for brug af optagelserne
Man må kun kigge på optagelserne fra tv-overvågningen, hvis det er nødvendigt pga. kriminalitet, og kun den
medarbejder (eller de få), som ledelsen har udvalgt hertil, må se på optagelserne. Dette vil kun ske ved mistanke om strafbart forhold, for at optagelserne kan udleveres til politiet.
Optagelserne må kun udleveres til politiet. Optagelserne må ikke offentliggøres, videregives eller forevises til
andre end politiet, medmindre der er samtykke fra alle de personer, der er på de optagelser, som udleveres.

Er der spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til virksomhedens kontaktperson på dette
område, som er: Bestyrelsesformand Jens Johansen
__________________________
___________________________________
Dato og underskrift af ansvarlig person i virksomheden
Dette skema bør gennemgås én gang årligt og opdateres, hvis det er nødvendigt.
NB! Persondataloven gælder i alle tilfælde, hvor der behandles personoplysninger
Datatilsynet kan give information om reglerne i persondataloven. Se www.datatilsynet.dk
eller ring på tlf. 3319 3200
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