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Information om kamerabevakning

För Svensk Handel är personlig integritet viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av
dataskydd. I denna text förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter när vi utför
kamerabevakning i våra lokaler. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem
gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Svensk Handels verksamhet är Svensk Handel
personuppgiftsansvarig (Föreningen Svensk Handel, org. 802001-3630, och Svensk Handel
AB, org. nr. 556025-8807, 103 29 Stockholm, Sverige).
För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter
Vi arbetar aktivt med vårt säkerhetsarbete för ändamålet ”Säkerhetsarbete och missbruk”. Detta
gör vi så att vi kan förebygga och utreda brott och olyckor och för att kunna erbjuda en trygg
miljö i våra lokaler, både för våra anställda och besökare.
Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna förebygga och utreda brott och olyckor och för att kunna
erbjuda en trygg miljö i våra lokaler.
Hur länge vi sparar dina uppgifter
Bilder från kamerabevakning sparas i 14 dagar efter insamlingen. Om vi misstänker missbruk
av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är
nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga
anspråk.
Vilka vi kan dela dina uppgifter med
Vi kan komma att dela inspelat material med till exempel polisen eller annan myndighet, om det
rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag
eller myndighetsbeslut. I en del situationer är det även nödvändigt för oss att anlita andra parter
för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om när vårt dotterbolag, Svensk Handel
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AB, behandlar personuppgifter för vår räkning eller när vi använder oss av olika IT-leverantörer.
De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och de behandlar endast personuppgifter
i enlighet med våra instruktioner.
Vilka är dina rättigheter som registrerad
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har:
•
•
•
•

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Rätt till radering
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Rätt till begränsning

Mer detaljerad information om dina rättigheter hittar du i vår personuppgiftspolicy.
Hantera dina rättigheter
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara
skriftligt av den utdraget avser. Använd gärna detta dokument och svara på frågorna samt
underteckna det. Maila därefter det ifyllda dokumentet till gdpr@svenskhandel.se. Mailet ska i
möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Svensk Handel.
Fullständig information om dina rättigheter finns i Svensk Handels personuppgiftspolicy.
Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av
lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta
Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan
rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: gdpr@svenskhandel.se, eller via telefon
på: 010-47 18 500
Övrigt
Vi kan komma att göra ändringar i denna informationstext. Den senaste versionen finns alltid
här på webbplatsen.

