
 

INTEGRITETSPOLICY VID KAMERABEVAKNING   

1 ALLMÄNT 

I denna integritetspolicy anges hur Heimstaden samlar in, behandlar, lämnar 
ut och lagrar personuppgifter som inhämtats genom kamerabevakning.   

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gäl-
lande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor! 

2 ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER  

Heimstaden AB, org. nr 556670-0455, Östra Promenaden 7A, 211 28 Malmö 
(”Heimstaden” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling 
av dina personuppgifter. 

3 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

De personuppgifter som vi behandlar är bild- och videoupptagningar som in-
hämtats genom Heimstadens kamerabevakning.  

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förebygga brott, underbygga 
rättsliga anspråk och komma till rätta med störningar.  

4 GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

Vi behandlar dina personuppgifter som inhämtats via kamerabevakning med 
stöd av vårt berättigade intresse av att förebygga brott, underbygga rättsliga 
anspråk och komma till rätta med störningar.  

5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
 
Personuppgifterna kommer endast att bevaras så länge det är nödvändigt för 
att uppfylla ändamålet med kamerabevakningen. Som utgångspunkt kom-
mer lagringstiden att vara maximalt fyra veckor. 

I särskilda fall kan uppgifterna komma att lagras längre än fyra veckor. Det 
kan exempelvis röra sig om att bildmaterialet behövs för att polisen begärt att 
få ta del av detta som bevis i en pågående utredning eller för att bevaka våra 
rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättslig process.  
 

6 SÄKERHET  

Heimstaden har utvecklat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter 
ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare 
inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina ar-
betsuppgifter ska ha tillgång till dem. 



Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i 
hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära 
en risk för din integritet. 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i 
denna policy. 

7 VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED? 

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra leverantörer av säker-
hetstjänster samt våra IT-leverantörer. Uppgifterna kan också komma att 
lämnas till polisen för utredning av eventuella brott. 

8 VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom EU och EES. 

9 DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att under vissa förutsättningar få en bekräftelse på om huruvida 
du förekommer på film.  

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut det inspelade materialet i den 
mån det rör dig själv.  

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att 
vi rättar eller kompletterar dem. 

Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de 
personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i 
vissa situationer. 

Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker 
med stöd av en intresseavvägning. 

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du 
rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål. 

10 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN 

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste vers-
ionen av policyn finns tillgänglig på Heimstadens webbplats. 

11 KONTAKTUPPGIFTER 

Om du har frågor om innehåller i denna policy eller om du vill komma i kon-
takt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkom-
men att kontakta oss på 

dataskyddsforordningen@heimstaden.com 


