Formål og retningslinjer
for kameraovervåking av Ospa borettslags parkeringshus
Installering og etablering av kameraovervåkning er vedtatt med tilstrekkelig flertall
generalforsamlingen til Ospa borettslag i mai 2017, og er med det å anse som vedtektsfestet i
borettslaget. Etableringen er meldt inn til Datatilsynet i henhold til gjeldende regelverk.

Formål:
Formålet med kameraovervåkningen er å forebygge og forhindre innbrudd og skadeverk på bygning,
inventar, borettslagets utstyr og leietakernes biler og andre eiendeler. Overvåkningen skjer ved
innkjøringene og inne i Ospa borettslags parkeringshus, samt de utvendige gjesteparkeringsplassene.

Retningslinjer:
1. Kameraovervåkningen skjer i henhold til de enhver tids gjeldende lover, regler og
retningslinjer for slik virksomhet.
2. Overvåkningen skjer uten lydopptak.
3. Overvåkningen er tydelig skiltet.
4. Kontrollenheten for kameraene er montert i låst skap, hvor bare styret i borettslaget har
tilgang. Overvåkningssystemet er montert og vedlikeholdes av Toma Security AS.
5. Kontrollenheten tar opptak av alle bevegelser foran hvert kamera. Opptakene slettes
automatisk etter 7 døgn. Styret laster ikke ned, deler, eller på annen måte arkiverer opptak.
6. Ved mistanke om kriminell handling kan likevel aktuelle opptak lagres i inntil 30 dager.
7. Det er bare styret (ved styreleder og driftsleder) som er behandlingsansvarlig, og med det
har tilgang til opptakene. Utlevering av opptak skjer bare etter Personopplysningsloven.
8. Den behandlingsansvarlige kan ikke ta med seg andre inn for å se igjennom opptak, og har
ikke anledning til å informere eller drøfte innhold i opptak med andre enn styret og politiet.
9. Oppdages hærverk, brudd på vedtektene, husordensreglene, eller andre hendelser som kan
medføre økonomisk erstatning, anmeldelse, søksmål og/eller straffeansvar, overleveres kopi
av aktuelle opptak til politiet, jamfør Personopplysningsloven.
10. En kan kreve innsyn for opptak av seg selv, men retten til innsyn kan ikke gå på bekostning av
andre sitt krav om personvern, jamfør Personopplysningsloven.
Rettskilder:
•
•

Forskrift om behandling av personopplysninger (Personopplysningsforskriften)
Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven)

