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1. Før du går i gang: Beskriv din ITV-politik
-

En ITV-politik bestem m er, hvorfor og hvord an d u overvåger.

-

Det er afgørend e at gøre sig form ålet m ed overvågningen klart. Det skal være sagligt, og d u
skal sikre dig, at d er er proportionalitet. Det vil sige, at form ålet står m ål m ed ind grebet i
”privatlivets fred ” for d em , m an kom m er til at overvåge. Et eksem pel: En arbejd sgiver m å
overvåge sine ansatte, m en skal forind en overveje, om ud byttet af overvågningen står i et
rim eligt forhold til d et, at nogle af d e ansatte m åske ikke bryd er sig om at blive overvåget.
H usk at d u i forbind else m ed overvågning af ansatte skal give d em særskilt oplysning herom
jf. Persondataloven §§ 29 og 30 – skiltning er ikke nok.

-

Foretag altid en helhedsvurd ering før overvågningsud styret opsættes og vurd er alternative
løsninger. Anvend hertil Sikkerhed sBranchens skabelon for ITV-politik i sam arbejd e m ed d in
leverand ør eller råd giver.

-

Teknisk set er d et vigtigt fra starten at gøre sig klart, hvad optagelserne fra d e enkelte
kam eraer skal bruges til (observation, verifikation, id entifikation). Også i relation til
lovgivningen er d et vigtigt, id et observation, hvor m an ikke kan genkend e personer, fald er
ud enfor båd e TV-overvågningsloven og Persondataloven, og d erfor frit kan etableres.

2. N år du går i gang, skal du vide dette
-

Man m å overvåge egne om råd er, m en d et m å ikke ske, hvis om råd et er genstand for
alm ind elig færd sel, eller hvis kam era eller lignend e er m onteret, så m an sam tid ig kan se ud på
om råd er, hvor d er er alm ind elig færd sel f.eks. en P-plad s, en vej eller en plad s.

-

Der gæld er en række und tagelser. På tankstationer, fabriksom råd er, overd ækked e butikscentre
og lignende om råd er, hvor d er d rives erhvervsvirksom hed , m å ejeren gerne vid eoovervåge.
Det sam m e gæld er på visse betingelser: pengeautom ater, vekselautom ater og pengetransportbiler.

-

Pengeinstitutter, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomhed er sam t butikscentre og
butikker, hvorfra d er foregår d etailsalg, m å overvåge egne ind gange og facad er sam t arealer,
som ligger i direkte tilknytning til egne ind gange og facad er og som naturligt anvend es eller
kan anvend es som ad gangs- og flugtveje i forhold til egne ind gange, når overvågningen er
klart nød vend ig af hensyn til krim inalitetsbekæmpelse.

-

Boligforeninger, gru nd ejerforeninger og private id rætsanlæg m å overvåge arealer m ed
alm ind elig færd sel på d eres egne om råd er sam t om råd er i tilknytning d ertil, når
overvågningen er væsentlig af hensyn til krim inalitetsbekæm pelse. Overvågning kræver d en
sted lige politid irektørs tillad else. Den gives for maksim alt fem år, m en kan forlænges.

-

For and re private erhvervsd rivend e er d et kun tillad t at overvåge om råd er m ed almind elig
færd sel uden at optage/ lagre som led i overvågning af egne ind gange, facad er, ind hegninger
eller lignend e.
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-

For offentlige virksomhed er er d et tillad t at overvåge om råd er m ed alm ind elig færd sel med
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optagelse/ lagring som led i overvågning af egne ind gange, facad er, indhegninger eller
lignend e.
-

Eksem pler på ”eller lignend e” kan være skolegård e, genbrugsp lad ser o.s.v. Uanset hvad m an
ønsker at overvåge, er proportionalitetsprincippet afgørend e.

-

Ingen m å overvåge and re i d eres private hjem eller and re ikke frit tilgængelige sted er
(Straffelovens § 264 a). H vis d u overvåger d in egen grund , er d et ulovligt, hvis d u sam tid ig
kan se ind i en d el af naboens have. Et hotelværelse sid estilles m ed private hjem. H verken her
eller i om klædningsrum eller på toiletter m å d u overvåge.

-

En arbejdsgiver m å overvåge sine ansatte, m en er d er en rim elig grund til d et? H vis d er skal
etableres overvågning, bør d et ske i tæt samarbejd e m ed de ansatte. Det er end og et vilkår i
nogle overenskom ster. Der skal altid inform eres grund igt om form ålet m ed og omfanget af
overvågningen (Persondatalovens § 29 og 30).

-

Man m å ikke aflytte and res telefonsamtaler eller m ød er. Det er ingen und skyldning, at man
uforvarend e lytter via et overvågningskam era, som optager noget helt and et end d et, ud styret
er installeret til. (Straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3).

-

Det sam m e gæld er, hvis en person fotograferes på et ikke offentligt tilgængeligt sted . Igen er
d et ingen undskyldning, at d et sker ved et uheld . Det er stad ig ulovligt.

-

N år d u etablerer overvågning, skal d u overholde Lov om tv -overvågning, Persond ataloven og
Straffeloven. Installatøren eller Sikkerhed sBranchen kan hjælpe dig, hvis d u er i tvivl om
reglerne.
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3. Inden du starter anlægget
-

Anlægsejer skal overhold e persond atalovens krav om ”god d ataskik” (Persond atalovens § 5).
God d ataskik vil sige, at ind samlingen af persondata (optagelsern e) skal have et sagligt form ål,
d er m å ikke indsam les flere oplysninger end nød vend igt for at opfyld e form ålet, og
oplysningerne skal opbevares, så uved kom m ende ikke får ad gang til d em . H er kan d er være
tale om særlig sikring af serverrum , eller opbevaring af bånd eller hard d isk-record er i en særlig
fysisk opbevaringsenhed.

-

Oplysningerne skal slettes igen senest 30 d age efter optagelsen, kun autorisered e personer m å
have ad gang til optagelserne, og m an skal kunne ”logge” anvendelsen af optagelserne
m askinelt. Optagelserne kan opbevares i et længere tidsrum end 30 d age, hvis d et er
nød vend igt af hensyn til d en d ataansvarliges behandling af en konkret tvist. Den
d ataansvarlige skal i så fald ind en d e 30 d ages ud løb und errette d en, som tvisten ved rører, og
på anm odning ud levere en kopi af optagelsen til d en pågæld ende.

-

Man skal (næsten) altid oplyse, at d er sker overvågning. Det skal ske ved tyd elig skiltning på
ind gangsd øre til d et overvåged e om råd e. Der gæld er d og særlige regler for politiet, forsvaret
og journalister.

4. Hvad skal du ellers huske, når du overvåger?
-

Behand ling af personoplysninger kræver beskrevne proced urer for så vid t angår, hvem d er har
ad gang til billed erne, und er hvilke om stændighed er og hvilke IT-m æssige og fysiske
sikringsforanstaltninger d er er truffet. De skal sikre, at uved kom m end e ikke får ad gang til
oplysningerne.

-

Vær opm ærksom på, at service og ved ligehold else af anlægget er afgørend e for om
optagelserne kan anvend es i tilfæld e af uønskede hænd elser. Sikkerhed sBranchen anbefaler, at
m an ind går en serviceaftale m ed en certificeret ITV-installatør, så m an sikrer sig, at anlægget
altid virker og leverer d en ønsked e billed kvalitet.

-

Mulighed erne for og relevansen af nød strøm sforsyning skal overvejes.
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