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Kamerabevakning Parkeringshuset Stationsvägen Lerum
Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig
tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som
sker under dennes ansvar.
Avser behandlingen: Kamerabevakning Parkeringshuset Stationsvägen Lerum
Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen Telefonnummer: 0302 – 52 10 00 E-post: kommun@lerum.se
Dataskyddsombud
Madeleine Arvidsson Wäli Telefonnummer: 031-335 52 53 E-post:
dso@goteborgsregionen.se
Ändamål med behandlingen
Kommunens syfte med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka
brottslig verksamhet samt för att underlätta utredning och eller lagföring av brott.
Rättslig grund för behandlingen
Utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.
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Mottagare av personuppgifter
Inom Lerums kommun kommer som utgångspunkt endast fyra tjänstepersoner att ha
tillgång till inspelat bildmaterial. Om brottsligt eller oacceptabelt och otillåtet
beteende såsom klättring på parkeringshusets fasad - eller däri parkerade fordon-,
streetracing, skjutning med raketer eller dylikt förekommer kan begränsade
sekvenser av inspelningarna, vilka visar det nämnda beteendet, komma att visas i
samverkansgrupper mellan kommunens säkerhetsenhet, socialtjänst och skola i syfte
att kunna identifiera personer för att kunna arbeta förebyggande. Polismyndighet
eller motsvarande rättsvårdande myndighet kommer att kunna ta 2 (2) Datum
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bildmaterial i beslag i samband med brottsutredning och efter förfrågan. Inga
personuppgifter kommer hanteras av personer utanför den egna organisationen. I
övrigt kan allmänna offentliga handlingar/uppgifter, såvida inte sekretess föreligger,
komma att lämnas ut efter begäran.
De registrerades rättigheter
Du som är registrerad har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära
rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära
begränsad behandling samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på
datainspektionen.se
Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
Rörliga bilder där enskilda kan identifieras. Registreringsnummer på fordon.
Lagringstid
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas
innan de gallras eller arkiveras.
Inspelat bildmaterial kommer lagras under 20 dagar, därefter kommer detta att raderas
automatiskt.
Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har
du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.
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Övriga upplysningar
Uppgifterna samlas in genom kamerautrustning som är monterad i parkeringshuset.

