Etiske retningslinier for videoovervågning i Assens Kommune

1. Formål.
Selvom videoovervågning er tilladt, er det ikke ensbetydende med at det er det rigtige at gøre.
Derfor har Assens kommune lavet et sæt etiske retningslinier som skal sikre at
videoovervågningen foregår på en måde som Assens Kommune kan stå inde for.
2. Proportionalitetsprincippet.
For at overholde proportionalitetsprincippet som dataloven kræver, ønsker Assens Kommune at
videoovervågning kun bruges som absolut sidste udvej for at forhindre hærværk og tyveri.
Ovenstående betyder at der ikke kan gives tilladelse til videoovervågning før man har gjort brug
af de tiltag der findes indenfor mekanisk sikring og anden form for elektronisk overvågning som
tyverialarm og adgangskontrol.
Denne vurdering foretages af risikokoordinatoren i samarbejde med den enkelte leder.
3. Ansøgning.
Ansøgning om opsættelse af videoovervågning skal ske til risikokoordinatoren ved udfyldelse af
ansøgningsblanket ”Videoovervågning”
4. Lovgivning.
Som nævnt i ITV politikken skal gældende lovgivning overholdes.
Videoovervågning er p.t. reguleret i følgende love:
•
•
•

Lov om TV- overvågning: Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11.10.2007
Persondataloven: lov nr. 429 af 31.05.2000
Straffeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1068 af 06.11.2008

Uddrag af Lov om TV-overvågning:
•
•
•
•

Ingen meldepligt til datatilsynet.
Krav om at overvågningen skal have til formål at bekæmpe kriminalitet eller virke
tryghedsskabende for personalet.
Optagelser må maksimalt gemmes i 30 dage.
Persondataloven skal overholdes.

Uddrag af persondataloven:
•
•
•

Der skal udpeges en dataansvarlig for overvågningsanlægget.
Man skal begrænse antallet af personer med adgang til overvågningsbillederne.
Håndtering af optagelser skal være saglig, hvilket betyder at selv den dataansvarlige
kun må se på optagelserne hvis der er sket en konkret kriminel hændelse.

Her er det vigtigt at pointerer at man altså ikke må gå ind og se på optagelser for at finde ud af
hvem der glemt at låse en dør, slukke lyset eller lign.

Uddrag af straffeloven:
Her gælder § 263.
Nedenfor er et uddrag af § 263.
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget
1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller
optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet,
Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt
med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt
skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes
de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller
organiseret karakter.

5. Opbevaring og sletning af optagelser.

Den dataansvarlige er ansvarlig for at udstyr der indeholder optagelser opbevares på en sikker
og forsvarlig måde som beskrevet i bilag 1.
Almindelige optagelser gemmes i 14 dage.
6. Gennemsyn af optagelser.
Såfremt en videooptagelse forventes at indeholde forhold af kriminel karakter, gennemses
optagelserne af den dataansvarlige.
Hvis der er tale om kriminelle forhold/handlinger overdrages optagelserne til politiet.
Den dataansvarlige må ikke anvende optagelserne til privat efterforskning. Det er politiet som
vurderer optagelsernes egnethed som efterforsknings- og bevismateriale.
Af koordineringsgrunde skal overdragelse af optagelser til politiet, altid meddeles til
risikokoordinatoren.
7. Oplysningspligt.
I henhold til loven skal personalet have skriftlig besked på at der opsættes videoovervågning.
Endvidere er det påbudt at opsætte skilte som kan ses af alle der bevæger sig ind i et
videoovervåget område.
8. Links
Link til Lov om TV-overvågning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105112
Link til persondataloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

9. Nærmere oplysninger.
Nærmere oplysninger om ITV politikken eller de etiske retningslinier kan fås hos
risikokoordinator Gitta Ravn tlf. 64747447 eller e-mail: gitra@assens.dk

Bilag 1 til ”Etiske retningslinier for videoovervågning i Assens Kommune”

Specifikation for opbevaring af videooptagelser:
Den dataansvarlige er ansvarlig for at udstyr der indeholder optagelser, opbevares på en sikker
og forsvarlig måde.
Det vil sige at digitale optagere skal opbevares i et rum som opfylder F&P`s krav til
sikringsniveau 20S samt være password beskyttet.
Link til sikringsniveau 20S: http://www.fpsikring.dk/upload/SIK_fane_70.pdf
Det er side 15 der er relevant her.

For optagelser der er optaget på videobånd, gælder at de skal opbevares i et fastboltet skab,
der som minimum svarer til F&P`s Blå klasse – hovedgruppe 2.
Skabet skal være i et alarmovervåget rum.
Nøglen til skabet skal forefindes hos den dataansvarlige (må ikke opbevares i samme lokale
som skabet).

