
 

 

 
Kamerabevakning Osby Glas AB  

 
 

Osby Glas ABs utomhusområde på Virvelvägen 3 Osby är utrustade med kamerabevakning 
med inspelning av bildupptagning utan ljud. Om en person som kan identifieras genom 
bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift. 
 
Ändamålet och syftet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att 
förebygga och utreda brott, olyckor, hot eller våld och skadegörelse 
 
Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med 
kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i 
Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är 
större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för 
dig som vistats på området  
 
Osby Glas AB respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med 
hur dina personuppgifter behandlas hos oss.  
 
 
Kamerabevakning Osby Glas Virvelvägen 3  
 
Vi får dina personuppgifter ifrån dig själv när du vistas på platsen som kamerabevakas.  
 
Osby Glas AB har en skyldighet att på eget initiativ upplysa de som bevakas eller kan 
komma att bevakas om bevakningen. Detta sker genom tydlig skyltning på de platser där 
kamerabevakning sker. 
 
Vem har tillgång till materialet? 
 
 
Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat 
antal anställda på Osby Glas AB har tillgång till det inspelade materialet.  
Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill 
säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan 
och kundsupport. 
Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att 
tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger. 
Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller 
fullgörande av rättslig process. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller EES-
området, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.  
Personuppgiftsansvarig är Osby Glas AB.  
 
 
 



 

 

 
 
Kategorin av personuppgifter vi behandlar vid kamerabevakningen är rörliga bilder.  
Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i 
lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. 
 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet allmänt intresse.  
 
Inspelat material sparas i 14 dagar och raderas därefter per automatik. Materialet kommer 
endast att användas vid misstanke av brott eller vid konstaterat brott.  
 
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina personuppgifter.  
 
Kontakt:  
Osby Glas AB  
Box 130 
28323 Osby  
047917300  
 
 

 
 
 

 


