TVO Politik for Boligforeningen P.M.
Denne TVO-politik er gældende for alle afdelinger i Boligforeningen P.M., hvis der forefindes
TV-overvågning.
Alle brugere der har adgang til optagelser skal godkende og underskrive denne TVO-politik.
Dataansvarlig:
Den overordnede dataansvarlige for alle de TV-overvågningsanlæg der findes i Boligforeningen er er
Niels Hansen. Niels kan træffes på telefon 52137604 eller på mail noh@bolig-pm.dk.
Der må ikke etableres nogen form for videoovervågning uden godkendelse af den dataansvarlige.
Formål:
Formålet er at forebygge og opklare eventuel kriminalitet såsom indbrud, hærværk, tyveri og
overfald.
Overvågningen skal ligeledes skabe tryghed for beboere og personale.
Hvem overvåges:
Alle der har adgang til de overvågede områder, det kan være beboer og gæster samt personale.
Hvor overvåges der:
Alle kameraer er placeret i henhold til dansk lovgivning. Der er udelukkende etableret overvågning
indvendigt eller i aflukkede udvendige områder.
Kameraerne er placeret i opgange, elevatorer, kældergange, vaskerier, kontorer og i aflukkede
containergårde.
Hvem har adgang til optagelse og hvornår må de ses:
Det er kun ansatte der har godkendt og underskrevet denne TVO-politik der har adgang til systemet.
Hver person der har adgang, har eget brugernavn og password – disse må under ingen
omstændigheder deles med andre.
Optagelser må kun ses igennem når det er nødvendigt i forbindelse med de beskrevne formål.
Hvornår overvåges der:
Der overvåges alle døgnets timer, 365 dage om året – der optages kun ved bevægelse i kameraets
dækningsområde.
Hvor lang tid lagres der:
Der lages i maksimalt 30 dage – ældre optagelser slettes automatisk.
Det er ikke tilladt at gemme optagelser i mere end 30 dage, hverken elektronisk eller som print.
Videregivelse af optagelser:
Der må udelukkende videregives optagelser til Politiet. Der må under ingen omstændigheder
videregives optagelser til andre privatpersoner, kollegaer eller virksomheder og der må ikke deles
optagelser på sociale medier.
Sikring af optagelser:
Alle optagelser er sikret med password på det enkelte overvågningssystem og alle optagemedier er
fysisk sikret i aflåst skab eller i aflåst rum.
Skiltning:
Der foretages tydelig skiltning ved alle indgange til de områder der overvåges.

