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Räddningstjänsten i Östra Skaraborg

Tillsyn
Datainspektionen har beslutat att granska er personuppgiftsbehandling och
har därför inlett ett tillsynsärende. Ni behöver därför svara på våra frågor.
Varför granskar Datainspektionen er verksamhet?
Datainspektionen har fått uppgift om att Räddningstjänsten i Östra
Skaraborg (org.nr. 222000-1115) bedriver kamerabevakning i
omklädningsrum/vagnhall på följande brandstationer: Skövde, Mariestad,
Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg, Gullspång, Hova, Moholm, Blikstorp,
Timmersdala samt Undenäs.
Datainspektionen begär med stöd av artikel 58.1 a) dataskyddsförordningen,
GDPR1 att ni besvarar bifogad frågelista.
Ert svar
Svara skriftligt till Datainspektionen senast den 21 januari 2019.
Svara gärna per e-post och ange inspektionens diarienummer i ämnesraden i
epostmeddelandet.
Om ni utöver svaren på våra frågor vill hänvisa till ytterligare information eller
handlingar så ange detta och vad ni vill visa med dem men skicka inte in
handlingar som går utöver det angivna syftet med tillsynen.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/79 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Webbplats: www.datainspektionen.se

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
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Måste ni svara Datainspektionen?
Ja, Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen.
Det innebär att vi får begära att ni lämnar all information som
Datainspektionen behöver för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter som
tillsynsmyndighet.2
Vad händer sen?
När Datainspektionen är färdig med granskningen kommer ni att få ett
beslut. Där kommer ni att få besked om eventuella brister i ert dataskydd och
om ni måste vidta några korrigerande åtgärder. Datainspektionen kan
exempelvis påföra administrativa sanktionsavgifter enligt
dataskyddförordningen.3
Om ni har några frågor kring vilken information som Datainspektionen
efterfrågar, är ni välkomna att kontakta mig.
Med vänlig hälsning

Moa Nordqvist
moa.nordqvist@datainspektionen.se
Tel: 08-657 61 71

Information om Datainspektionens behandling av personuppgifter
https://www.datainspektionen.se/om-oss/information-om-hurdatainspektionen-behandlar-personuppgifter/

2

Artikel 58.1 i dataskyddsförordningen.

3

Artikel 58.2 och artikel 83-84 i dataskyddsförordningen.
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Våra frågor
Datainspektionen vill att ni svarar på följande frågor:
Platsen som bevakas
1.

Stämmer det att ni kamerabevakar på följande brandstationer:
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg, Gullspång, Hova,
Moholm, Blikstorp, Timmersdala samt Undenäs?

För varje brandstation som kamerabevakas ange följande:
2. Hur många kameror är uppsatta på brandstationen?
3. Var är kamerorna placerade?
a. För varje kamera, ange vilket utrymme som bevakas och vilken
verksamhet som bedrivs i respektive utrymme.
b. Bifoga ritning/skiss där det tydligt framgår var kamerorna är
uppsatta och hur upptagningsområdet ser ut.
c. Bifoga skärmavbild från kamerorna.
4. Vilka personer vistas i de bevakade utrymmena?
5. Beskriv händelseförloppet vid en utryckningssituation, från det att en
brandman tar emot ett larm till dess att brandbilen lämnar
brandstationen för utryckning.
a. Beskriv hur brandmännen rör sig i de bevakade utrymmena,
både innan och efter en utryckning.
b. Under hur långa tidsintervaller uppehåller sig brandmännen i
de bevakade utrymmena?
Hur bevakningen sker
6. Vilken typ av kameror är uppsatta? Är det till exempel fasta eller rörliga
kameror? Har kamerorna fast optik eller går det att zooma?
7. Sker kamerabevakningen dygnet runt?
8. Om bevakning endast sker under vissa tider, vad är anledningen till att
ni har valt just den bevakningstiden?
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9. Använder ni integritetsvänlig teknik i någon form och i så fall vilken?
Med integritetsvänlig teknik avses teknik i kameror eller annan
bevakningsutrustning i övrigt som genom sin funktion minskar
bevakningens integritetsintrång.
10. Avlyssnas eller sparas ljud från kamerorna?
11. Sker bevakningen i realtid eller spelar ni även in och sparar bilder?
12. Om bilder sparas från bevakningen:
a. Sker bildinspelningen kontinuerligt eller är den begränsad i tid
eller till vissa situationer, till exempel ett utlöst larm?
b. Hur länge sparas bildmaterialet och vad är anledningen till att
ni valt just den bevarandetiden?
c. Hur många och vilka personer/befattningshavare har tillgång
till det inspelade materialet?
Rättslig grund förpersonuppgiftsbehandling genom kamerabevakning
Kamerabevakning är en form av personuppgiftsbehandling. För att
behandlingen ska vara laglig krävs att ni har stöd i en rättslig grund i
dataskyddsförordningen. Detta framgår av artikel 6 i dataskyddsförordningen.
13. Vilket rättsligt stöd har ni för kamerabevakningen?
14. Beskriv hur ni har bedömt integritetsintresset inom de områden som
kamerabevakas.
Behovet av kamerabevakning - bevakningsintresset
15. Vad är syftet med kamerabevakningen? För vilket eller vilka ändamål
sker kamerabevakningen med respektive kamera?
16. Om syftet med bevakningen att förebygga och utreda brott:
a. Bifoga en redogörelse för specifika brott/incidenter som
inträffat på platsen. Ange datum och tidpunkt för samtliga
incidenter samt bifoga kopia av polisanmälan.
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b. Om inga incidenter inträffat, beskriv varför det finns anledning
att tro att något kommer att inträffa. Har det till exempel
inträffat incidenter i närområdet eller på andra anläggningar
som bedriver liknande verksamhet.
17. Kamerabevakning bör inte vidtas som en första eller enda åtgärd.
Alternativa och kompletterande åtgärder kan till exempel vara utökning
av personal eller installation av larm. Vilka alternativ till
kamerabevakning har ni övervägt? Beskriv varför dessa åtgärder inte
varit tillräckliga för att komma tillrätta med problemen.
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