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Bekendtgørelse om TV-overvågning i Sketagergårdene

Der er på et Organisationsbestyrelsesm6de den 1. marts 2OL7 truffet beslutning om at god_
kende fortsat TV-overvågning af udvalgte områder i Skelagergårdene og foreløbig for en pe-
riode på 1 år. organisationsbestyrelsen vil herefter foretage en fornyet vurdering af konse-
kvenserne af den kommende EU-forordning på området.

Grundlaget for beslutningen bygger på den hos Nordjylland politi's indhentede 3 årige tilla-
delse til overvågning i de pågældende områder. Tiiladersen er i øvrigt en videreførelse af den
tilladelse der blev givet i forbindelse med anlæggets etable ringi 2o!2.

Forudsætningen for OB's beslutning var afdelingsmødets Ønske om og godkendelse af TV-
overvågningen, også de økonomiske driftsmæssige konsekvenser anslået til ca. kr. 100.000
årligt. Dette blev godkendt på afdelingsmødet den 21. marts 2oL7.

I vedlagte ITV-aftale kan du se hvilke områder der TV-overvåges. Du kan også læse om hånd-
teringen af de optagelser der foregår, om sletning af optagelser efter max. 30 dage, om
skiltningen der i hverdagen tydeliggør hvor der overvåges, og så ikke mindst spØrgsmålet
om adgang til optagelserne.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege at adgangen til optagelser og sikringen af disse
ikke falder i de forkerte hænder vil blive administreret af et til opgaven engageret sikrings-
firma. Hasseris Boligselskabs medarbejdere vil ikke få adgang tit optagelserne. Såfremt Nord-
jyllands Politi måtte vælge at rekvirere optagelser vil dette også ske via Hasseris Boligselskab
sikringsrådgiver. Nordjyllands Politi har gennem de år der har været TV-overvågning kun
rekvireret en optagelse i eet tilfælde og det ligger 3-4 år tilbage i tiden.

Sikring af optagelser er vigtig. Både af hensyn til overholdelse af de regler der gælder på om-
rådet, men også af hensyn til at Hasseris Boligselskab mener det er vigtigt at sikre privatlivets
fred.

God læselyst. Har du spørgsmål står vi altid til rådighed med information om TV-overvågnin,
gen.

Venlig hilsen

Hasseris Boligselskab
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ITV po,titlk for Hasseris Bo![gselskat:

Forrnå!
Med baggrund i beslutninger foretaget på afdelingsmøder efter en række haendelser som
hærværk, kriminalitet og tyveri har videoovervågning til formål at være tryghedsskabende for
beboere og til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet.

Hvad overvåges
Overvågningen sker i vaskerier, indgangspartier, kælderhalse, kælder, containergårde, kontor.

Hven'l overvåges
Beboere, gæster, personale og uvedkommende faerdsel.

Hvornår overvåges
Overvågning foregår hele d6gnet (24 timer) alle ugens 7 dage. Der optages kun når der er
bevægelse dmkring det enkelte kamera.

Adgang til gemte optagelser
Gemte optagelser må kun gennemses, når der er mistanke om en kriminel aktivitet.
Adgang til gemte optagelser kan kun foretages af sikringsvirksomheden ACTAS A/S i samarbejde
med en repræsentant fra Hasseris Boligselskab.

Lagring af data
Alle videooptagelser gemmes i max. 30 dage, hvorefter de automatisk slettes.

Dataansvarlig
Det er til en hver tid den øverste ledelse i selskabet som er juridisk dataansvarlig.

Sikker opbevaring af optagelser
Optagelserne skalvære forsvarlig sikret mod uvedkommendes kendskab, og data skalgemmes på
et digitalt medie.
Adgang til optagelserne på det digitale medie kræver login og password som kun ACTAS A/S er i

besiddelse af.

Videregivel se af optagelser
Optagelserne må alene videregives til politiet i forbindelse med efterforskning af en politisag.

I nformationspligt/Skiltning
Der skal være synlig skiltning iområder med overvågning.
Skiltningen skal overholde gældende lovgivning.

Udvidelse
Der må ikke foretages udvidelser eller ændringer på overvågningsanlæggene uden forudgående
accept fra virksomhedens øverste ledelse og dataansvarlige.

Bilag
Der vedlægges bilag i form af tegningsmateriale som angiver kameraplacering i afdetinger som er
omfattet af ITV-politikken.

(
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BILAG

Hasseris Boligselskab, Skelagervej 7S-L83, 9000 Aalborg

Kamerafordeling for Gård A - B - C - D - E - F

- 1 stk. kamera i bunden af hver opgang, som peger imod indgangsdøren
- 4 stk. kamera på gavle som peger imod døren i kælderskakt
- 2 stk. kamera i hvert vaskeri (kun ved adressen Skelagervej 89, 1Og, l?5,143,761,17g)

- 2 stk. kamera i hver containergård - i alt 10 stk kamera
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