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KRAVSTÄLLNING

• ”Anläggarfirmans personal skall vara väl insatt i väsentliga delar i Dataskyddsförordningen, 
GDPR och Kamerabevakningslagen”.

• ”Då installation görs på plats som omfattas av lagarna ska anläggarfirman informera kunden 
vad lagarna innebär och hur de påverkar användandet anläggningen”.

• ”Anläggarfirman ska även bistå kunden med de dokument och ansökningshandlingar som 
krävs samt tillhandahålla de skyltar som krävs för att upplysa om att området är 
kamerabevakat”.

• ”Lagarna ska finnas tillgängliga på anläggarfirman”.



ALLMÄNT

Sker det en behandling av personuppgifter?

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller vid varaktig eller regelbundet 

upprepad personbevakning eftersom det innebär en personuppgiftsbehandling. Personbevakning 

är bevakning där människor utan större svårigheter kan identifieras. Om bevakningen till exempel 

sker från hög höjd där det är omöjligt att identifiera enskilda individer sker ingen 

personuppgiftsbehandling.

Kom ihåg att det inte enbart är ansiktsdrag som identifierar en person. Det kan även vara möjligt att 

identifiera en person genom kroppsbyggnad, kroppsrörelser, gångstil med mera.



ALLMÄNT

Behöver ni tillstånd?

Offentliga aktörer och andra som utför en uppgift av allmänt intresse är tillståndspliktiga vid 

bevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Tillståndsplikten gäller bara bevakning som 

innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning. Exempel på andra aktörer som utför 

en uppgift av allmänt intresse är privat hälso- och sjukvård och privat skolverksamhet.

För alla andra som vill kamerabevaka är det inte tillståndspliktigt, ni behöver alltså inte söka 

tillstånd hos IMY. Att kamerabevakningen är tillståndsfri innebär dock inte att bevakningen är 

tillåten. Ni måste istället på eget ansvar följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) 

och kamerabevakningslagen.



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

• All behandling av personuppgifter måste följa de grundläggande principerna som anges i 

dataskyddsförordningen.

• Principerna innebär bland annat att ni som personuppgiftsansvariga –

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter

• bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål

• inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen

• ska se till att personuppgifterna är riktiga

• ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs

• ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så 

att de inte förloras eller förstörs

• ska kunna visa att ni lever upp till dataskyddsförordningen och hur ni gör det.



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

En genomgång av de grundläggande principerna

• Laglighet, korrekthet och öppenhet

• Ändamålsbegränsning

• Uppgiftsminimering

• Riktighet

• Lagringsminimering

• Integritet och konfidentialitet

• Ansvarskyldighet

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/grundlaggande-principer/


DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Samtycke

Den registrerade 

har sagt ja till 

personuppgifts-

behandlingen.

Avtal

Den registrerade 

har ett avtal eller 

ska ingå ett avtal 

med den 

personuppgifts-

ansvariga.

Intresseavvägning

Den personuppgifts-

ansvariga får 

behandla 

personuppgifter om 

dennes intressen 

väger tyngre än den 

registrerades och 

om behandlingen är 

nödvändig för det 

aktuella ändamålet.

Rättslig 

förpliktelse

Det finns lagar eller 

regler som gör att 

den personuppgifts-

ansvariga måste 

behandla vissa 

personuppgifter i 

sin verksamhet.

Myndighetsutövning 

och uppgift av 

allmänt intresse

Den personuppgifts-

ansvariga måste 

behandla 

personuppgifter för att 

utföra sina 

myndighetsuppgifter 

eller för att utföra en 

uppgift av allmänt 

intresse.

Grundläggande 

intresse

Den personuppgifts-

ansvariga måste 

behandla 

personuppgifter för att 

skydda en registrerad 

som inte kan lämna 

samtycke, till exempel 

om hen är medvetslös.

För att få behandla personuppgifter måste man ha stöd i en rättslig grund. Utan en rättslig grund är 

behandlingen av personuppgifter inte laglig

De sex rättsliga grunderna är:



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

De registrerades rättigheter

Rätt till information

Rätt till tillgång

Rätt till rättelse

Rätt till radering

Rätt till begränsning av behandling

Rätt att göra invändningar

Rätt till dataportabilitet

Automatiserade beslut



KAMERABEVAKNINGSLAGEN

• Kamerabevakningslagens syfte är att se till så 

att kamerabevakning bara används när 

övervakningsintresset väger tyngre än 

integritetsintresset.

• Vägledning vid kamerabevakning

GDPR - kameralag/vagledning-vid-kamerabevakning-imy-2021.pdf


TACK FÖR VISAT INTRESSE


