
Kameraövervakningspolicy för samfälligheten Tofta Holmars Samfällighetsförening, 
organisationsnummer; 717910-4646 
 

 Ändamål – Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott, särskilt stölder av 
båtmotorer, skadegörelse och andra stölder. Hamnen och dess båtplatser är svårövervakad 
dygnets alla timmar och ett flertal stölder har förekommit och polisanmälts. 

 
 Rättslig grund- Den rättsliga grunden (EU.s dataskyddsförordning, GDPR, artikel 6 f) som 

beslut och hantering av personuppgifter grundar sig på är en intresseavvägning. Området är 
öppet för andra än föreningens medlemmar till fots men intrånget i den personliga 
integriteten är i förhållande till det förebyggande skyddet ett berättigat intresse. Tidigare 
polisanmälningar av stölder kan redovisas som därmed bevisar konkret risk för ytterligare 
brottslighet. 

 
 Upplysning – Upplysning om kamerabevakning lämnas genom tydlig skyltning eller på 

något annat verksamt sätt. Av skyltning framgår att endast bild spelas in och att 
ljudupptagning inte sker.  
 

 Lagring - Det inspelade materialet sparas i högst 14 dagar och endast föreningens styrelse 
eller de som styrelsen delegerat åtkomst till har åtkomst till materialet. Inspelat material 
raderas automatiskt efter 14 dagar. Inspelat material kan överlämnas till polis vid 
brottsmisstanke eller till försäkringsbolag för utredning av ersättningsfrågor. Styrelsen eller 
den av styrelsen delegerat ansvaret till har tystnadsplikt avseende materialet och får ej delas 
till personer utanför styrelsen.  
 

 Hantering av uppgifter- Det inspelade materialet hanteras endast av styrelsen eller de som 
styrelsen delegerat ansvaret till. Hanteringen sker endast med ovanstående ändamål och då 
det bedöms vara befogat med hänsyn till ändamålet. Uppgifterna sprids inte vidare annat än 
till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda brott eller till försäkringsbolag för utredning 
av ersättningsfrågor. 
 

 Enskildas rättigheter: Tofta Holmars Samfällighetsförening informerar om inspelningen 
med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade området. 
Skyltningen kompletteras med kontaktinformation till personuppgiftsansvarig i styrelsen på 
samfällighetens hemsida. På hemsidan publiceras även denna policy. 
 
Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande: 

1. Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film. 
2. Information om ändamålet med kamerabevakningen. 
3. Information om lagringstiden. 
4. Begäran om att radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot 

kamerabevakningen till styrelsen. 
5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen. 
6. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv. 

Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig kommer att behandlas och 
besvaras skyndsamt. 

Om det, för att kunna fastslå om en enskild person finns inspelad eller för att en enskild ska få 
ta del av inspelat material av sig själv, krävs hantering av inspelat material som bedöms utgöra 
en onödig integritetskränkning av tredje person kommer en sådan begäran inte att beviljas. 


