Skema om tv-overvågning
Dette skema beskriver og informerer om tv-overvågning hos
Digterparken, Dr Holsts vej 28-54, 8230 Åbyhøj

Hvad er formålet?

Formålet med tv-overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet
Overvågningen skal skabe tryghed for beboerne
Overvågningen anvendes til opklaring af ulovlige aktiviteter i
bebyggelsen

Hvem og hvad kommer du til at
overvåge?

Beboere og besøgende der færdes på offentlige arealer fx
gangarealer, parkeringspladser og adgangsveje til
bebyggelsen Ingen private områder er dækket af kameraer.

Beskriv overvågningen!

Døgnets 24 timer og aktiveres af aktivitet i de dækkede
områder

Tv-overvågningen foretages med i
alt __4____(antal) kameraer, som
er aktive

Billederne fra tv-overvågningen ses ”live” lokalt på computeren
hvor filerne samles og gemmes.

Hvem overvåger, lagrer og behandler billederne fra overvågningen?

Data lagres på harddisk, der opbevars under lås og
sikres med brugernavn/password (Er tilgængeligt for 3
medlemmer af bestyrelsen og ved fjelmeldinger og evt
opdateringer driftstekniker fra firmaet DELTA3 Teknik

Gemmes optagelserne fra tvovervågningen?

Optagelserne fra tv-overvågningen gemmes i max 14 dage,
hvorefter de slettes ved overskrivning.

Sikker opbevaring Optagelserne
fra tv-overvågningen skal
opbevares på en måde, så de ikke
kan komme til uvedkommendes
kendskab. Dette sker ved at:

Optagelserne lagres på en PC, harddisk el. lign. elektronisk
lagringsmedium, hvortil der kræves adgangskode/password.

Retningslinier for brug af optagelserne
Man må kun kigge på optagelserne fra tv-overvågningen, hvis det er nødvendigt pga. kriminalitet (f.eks.
indbrud, hærværk, personskade) og kun de 3 medlemmer af bestyrelsen, må se på optagelserne. Dette vil
kun ske ved mistanke om strafbart forhold, for at de relevante optagelser 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 bestyrelsen for Ejerforeningen
Digterparken på mail:
Digterparken.aarhus@gmail.com

_Juni 2014______________________________
Dato og underskrift af ansvarlig person i bestyrelsen

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
Datatilsynets skema om tv-overvågning. Version: 1.0 DEC 2008

Bestyrelsen Digterparken, Åbyhøj 2014/15

Retningslinjer for video-overvågning i Digterparken
Tilladelse: Overvågning er opsat af Delta3 Teknik efter gældende regler for skiltning, opsætning, beskyttelse af
privatliv, tilgængelighed til optagelser osv. Der er efter ansøgning givet tilladelse til opsætning af videoovervågning i Digterparken fra Midtjyllands politi.

Formål: Kameraerne er primært opsat med et præventivt formål og for at skabe tryghed for beboerne i
Digterparken.

Anvendelse for beboere: Det er kun er i forbindelse med en politianmeldelse, at optagelserne kan komme til
anvendelse. Hvis politiet ønsker adgang til optagelserne kan de i det aktuelle tidsrum gennemse, gemme og bruge
relevante optagelser efter henvendelse til bestyrelsen.
Hvis der fra en beboer kommer en skriftlig henvendelse til bestyrelsen for ejerforeningen kan optagelserne blive
overdraget til politiet. Henvendelsen skal have så alvorlig karakter, at det først er politianmeldt og at videoen på
politiets opfordring evt. kan bruges som bevisførelse. Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter at en hændelse
er opdaget, da optagelserne bliver slettet efter ca 14 dage.
Bestyrelsen må af egen drift anvende optagelserne, hvis der i konkrete tilfælde skal gøres et krav om erstatning
gældende f.eks. i forbindelse med hærværk.

Retningslinjer for optagelser: Optagelserne bruges ikke i flæng i forbindelse med bagateller og må kun bruges
til saglige formål. Det er f.eks. sagligt at gennemse optagelserne for at afsløre en indbrudstyv eller en
hærværksmand. Man kan kun få adgang til de optagelser, der har relevans i den konkrete situation og bestyrelsen
vil overdrage materialet direkte til politiet. Enhver udlevering eller videregivelse af optagelser eller billeder sker
indenfor rammerne af persondataloven. Optagelserne må ikke offentliggøres, videregives eller forevises til andre
end politiet.
Videoen bliver gemt i det sikrede system i ca 14 dage, hvorefter optagelserne overspiller sig selv og dermed
slettes permanent. Der er skilte ved alle adgange til Digterparken, så det er tydeligt, at man indenfor området er
dækket af video-overvågning. Ved opsætning af de vandalsikrede kameraer er der taget hensyn til privatlivets
fred. Hverken terrasser eller andre private områder dækkes af kameraer.
Optagelserne opbevares bag dobbelt lås og slå og kun firmaet, der har installeret udstyret (af hensyn til service på
systemet) og tre medlemmer af bestyrelsen har nøglen og adgang til optagelserne. Optagelserne tilgås kun af et
bestyrelsesmedlem plus en anden tilstedeværende.

Yderligere information om den generelle lovgivning på området:
Justitsministeriet og Datatilsynet har udgivet en pjece, som beskriver hvilke regler der gælder ved tv-overvågning i
kriminalitetsforebyggende øjemed: http://www.datatilsynet.dk/publikationer/tv-overvaagningspjece/
Datatilsynet har en særlig skrivelse om tv-overvågning i boligområder:
http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/tv-overvaagning/Vejledning_om_tvovervaagning_i_boligorganisationer.pdf
Selve lovteksten findes i persondataloven og tv-overvågningsloven.
Tv-overvågningsloven kan findes i Retsinformation (www.retsinfo.dk) som lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11.
oktober 2007.
Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) kan findes på Datatilsynets hjemmeside
(www.datatilsynet.dk).

