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OVERVÅGNINGSPOLITIK
1.1 Dataansvarlig

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, cvr.nr. 31661471, Lyngvej 21, 4600 Køge, er dataansvarlig for de
personoplysninger, der behandles som led i den overvågning, der er beskrevet i denne politik.

1.2 Formål og behandlingsgrundlag

For at sikre og beskytte mennesker og værdier på erhvervsakademiets lokaliteter har Zealand fundet det
sagligt, nødvendigt og proportionalt at foretage overvågning af visse bygninger og arealer, som erhvervsakademiet råder over ud fra en afvejning af hensynet til sikkerheden på Zealand samt sikring af Zealands ejendomme og værdier over for hensynet til de registreredes ret til privatliv.
Formålene hermed er således at forebygge kriminalitet, herunder særligt at sikre trygheden og sikkerheden
for medarbejdere og studerende samt sikre bevismateriale både i relation til politiets efterforskning samt erhvervsakademiets og eventuel tredjemands evt. forsikringsmæssige krav i relation hertil.
I forbindelse med tv-overvågning behandler Zealand almindelige personoplysninger (personer på billeder)
Zealands grundlag for at behandle disse overvågningsbilleder har hjemmel i:
•

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e:
Zealand har fundet, at behandling af almindelige personoplysninger i relation til overvågning af Zealands lokaliteter er nødvendig af hensyn til udførelsen af den opgave, der henhører under offentlig
myndighedsudøvelse, som Zealand som erhvervsakademi gennem national lovgivning har fået pålagt, idet Zealand til enhver tid skal medvirke til blandt andet at sikre ordentlige og sikre forhold for
både studerende, ansatte og besøgende på Zealand og i øvrigt beskytte institutionens ejendomme
og værdier.

Overvågning på Zealands lokaliteter foregår uden lydoptagelse og er markeret med skiltning.

1.3 Behandling og opbevaring/sletning

Zealand behandler overvågningsbilleder fortroligt. Overvågningsbillederne vil blive behandlet og opbevaret
på Zealands eget netværksdrev og kun særligt udpegede medarbejdere har adgang til billederne, ligesom
der internt er fastsat retningslinjer for, hvornår overvågningsmaterialet må tilgås og evt. videregives.
Overvågningsbilleder opbevares på Zealand i op til 15 dage, dvs. optagelsesdagen og de efterfølgende 14
dage. Herefter slettes overvågningsbillederne automatisk. Der gemmes ikke back-up af overvågningsbilleder.
Hvis Zealand modtager en anmodning om indsigt efter persondataforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens § 22 i overvågningsbillederne, vil de omhandlede overvågningsbilleder dog først blive slettet, når
anmodningen om indsigt og en eventuel klagesag er færdigbehandlet.
Slettefristen suspenderes endvidere, såfremt politiet anmoder om udlevering af overvågningsmateriale til
brug for efterforskning af mulige strafbare forhold.
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1.4 Videregivelse af overvågningsbilleder

Overvågningsbilleder bliver ikke videregivet til andre, medmindre Zealand modtager en anmodning om videregivelse af overvågningsbilleder, og videregivelsen kan ske efter reglerne i tv-overvågningslovens § 4c (Lov
nr. 506 af 23/05/2018), hvis:
• personen på overvågningsbilledet har givet samtykke
• det i en lov er pålagt Zealand at videregive billederne
• politiet anmoder om udlevering af billederne med henblik på efterforskning af kriminalitet.
Zealand ser sig i øvrigt berettiget til at foretage behandling, herunder videregive oplysninger til politiet, i det
omfang behandlingen er nødvendig for, at et muligt retskrav, som enten Zealand eller tredjemand kan have
på baggrund af strafbare forhold, kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

1.5 De registreredes rettigheder og klagemulighed
•

Ret til indsigelse - Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine
personoplysninger. Zealand vil herefter vurdere, om din indsigelse kan imødekommes.

•

Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, Zealand behandler om dig, og få en række
oplysninger om behandlingen. I forbindelse med indsigt i overvågningsmateriale forbeholder Zealand
sig ret til at forlange passende billedlegitimation af den person, der ønsker materiale udleveret om sig,
for at sikre at gennemsyn eller udlevering sker til den rigtige person. Inden forevisning af optagelserne
– eller udlevering af en kopi – sikres det via teknisk sløring, at der ikke optræder andre genkendelige
personer på optagelserne.

•

Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.

•

Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

•

Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.

•

Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode
om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

•

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, hvis du ikke er tilfreds med Zealands behandling af dine personoplysninger og dine anmodninger, eller i øvrigt ønsker rådgivning om databeskyttelsesreglerne, kan du kontakte
Zealands databeskyttelsesrådgiver på: dpo@zealand.dk, tlf.nr. 50 76 26 33 eller pr. brev til Zealand, Lyngvej,
4600 Køge, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren.
Hvis du fortsat er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, herunder også Zealands eventuelle
videregivelse af overvågningsbillederne, kan du også klage direkte til den danske tilsynsmyndighed på området; Datatilsynet.
Øvrige klager som vedrører overtrædelse af tv-overvågningsloven kan indbringes for politiet.
Der henvises i øvrigt til Zealands generelle persondatapolitik: https://www.zealand.dk/persondatapolitik/
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