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INFORMASJON OM KAMERAOVERVÅKNING 2022–05 

Personopplysningsansvarlig 

SkiStar AB (publ), org. nr. 556093-6949, 780 91 Sälen, Sverige (heretter «SkiStar» eller «vi»). 

1 HVORFOR BRUKER VI KAMERAOVERVÅKNING? 

SkiStar benytter kameraovervåkning med formål å forebygge, oppdage og undersøke kriminelle 

handlinger i bygninger der SkiStar driver virksomhet, samt for å beskytte ansatte og besøkende og 

selskapets eiendeler fra brudd og ulykker. 

2 HVA SLAGS KAMERAOVERVÅKNING BRUKER VI OG PÅ HVILKET 

RETTSLIG GRUNNLAG? 

Formål og formål med overvåkning og innspilling i SkiStars områder  

Formålet med overvåkning og innspilling i SkiStars områder er å opprettholde et trygt miljø for ansatte 

og besøkende samt å forhindre kriminelle aktiviteter som tyveri og skade. 

Kameraovervåkning er en støtte i selskapets forebyggende arbeid mot alvorlige hendelser som utgjør 

en trussel mot person eller eiendeler, samt ved utredning av overtredelser som skade, tyveri eller 

trusler og vold. Overvåkningen fyller også en funksjon for å stoppe opphold av uautoriserte i 

eiendommen. Innspilt materiale sendes videre til kamerasentralen og vaktselskap, slik at det kan fungere 

som beslutningsstøtte ved behov for inngrep. Hvis materialet sendes direkte til vaktfirmaet eller 

kamerasentralen, slettes materialet umiddelbart etter at saken er behandlet.  

Rettslig grunnlag: Kameraovervåkning skjer med støtte i interesseavveining. Det vurderes at det 

finnes en legitim interesse i å behandle opplysningene for angitte formål. 

Kategorier av personopplysninger 

Innspilt materiale av bevegelser på stedene der kameraene er satt opp for ovennevnte formål. SkiStar 

selger eller formidler ingen opplysninger, men opplysningene kan bli behandlet av 

personopplysningsansvarlige, det vil si selskaper som SkiStar har ansatt for sikkerhet og overvåkning 

samt drift av systemer for kameraovervåkning. Disse partene kan imidlertid ikke bruke informasjonen 

til andre formål enn å yte tjenestene de er engasjert for av SkiStar og kun på de vilkårene som er 

spesifisert av SkiStar. 

3 HVOR SKJER KAMERAOVERVÅKNING? 

SkiStar kameraovervåker følgende områder: 

1. Overvåking av butikk (SkiStarshops og Concept Stores) 

2. Overvåking av fellesområder (resepsjoner, lodge, hoteller osv.) 

3. Overvåking av spesielle plasser (oppbevarings- og bagasjerom osv.) 

4. Overvåking av innsjekkingsstasjoner (Livion-bokser) 

5. Overvåking av operasjoner og aktiviteter (i forbindelse med heiser, skyss etc.) 

 

I tillegg bruker vi også webkameraer i virksomheten vår for å gi gjestene våre en oversikt over heis- og 

løypesystemer. Her har vi gjort vurderingen at det ikke foregår noen behandling av personopplysninger, 

ettersom webkameraene har slik plassering at personer sjeldent dukker opp i bildet på en slik måte at 

de kan identifiseres. 

Drone brukes til markedsføringsformål og for kontroll av heis- og køsystem, og det flys av SkiStars 

ansatte med dronekort. Også her har vi gjort en vurdering av at det ikke foregår noen behandling av 

personopplysninger, ettersom personer som ikke har samtykket til overvåkningen, sjelden dukker opp 

i bildet på en slik at de kan identifiseres. 
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4 HVEM HAR TILGANG TIL KAMERAOVERVÅKNINGEN? 

Tilgangen til SkiStars kameraovervåking er begrenset til en gruppe autoriserte personer i SkiStar samt 

autorisert personell i de selskapene som har ansvar for styring av overvåking og som administrerer 

SkiStars kameraovervåkings-system. 

Opplysningene kan også bli behandlet av politimyndighetene der det finnes et slikt rettslig grunnlag. 

5 HVOR LENGE LAGRES INNSPILT MATERIALE? 

Innspilt materiale oppbevares normalt i 72 timer, men maksimalt 30 dager for objekter som er spesielt 

verneverdige.  

Innspilt materiale lagres på spesielle servere med en høy beskyttelse av IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet 

der tilgangen til materialet er begrenset til et mindre antall kompetente personer innenfor hvert 

forretningsområde. 

Oppbevaring av spesifikke innspillinger og hendelser  

Materialet kan lagres lenger enn det som er angitt ovenfor, hvis det er nødvendig for å overholde 

spesifikke lovkrav eller hvis materialet er bevis i løpende rettsprosess (f.eks. del av politimelding eller 

løpende politiundersøkelse). I disse tilfellene slettes materialet så snart hensikten med å lagre det er 

opphørt.  

Rettslig grunnlag for forlenget oppbevaringstid: Vi behandler personopplysninger på grunnlag 

av «rettslig forpliktelse» når vi lagrer og videresender data til politimyndigheten som ledd i en pågående 

politianmeldelse eller pågående politi-forundersøkelse eller dersom opplysningene er nødvendige på 

grunn av spesifikke lovkrav.  

6 KAMERAOVERVÅKNING OG DEN ENKELTES RETTIGHETER 

SkiStar utfører all behandling av personopplysninger i henhold til EUs databeskyttelsesforordning, 

GDPR. Dersom det likevel kan oppfattes at utført kameraovervåking er i strid med reglene i GDPR, 

kan det meldes til Personvernmyndigheten (IMY), for mer informasjon se her. 

Du er velkommen til å kontakte oss når som helst for å få et utdrag av personopplysningene dine, 

endre dem eller slette dem. Mer informasjon om rettighetene dine finner du i våre retningslinjer for 

personvern. 

7 KONTAKTOPPLYSNINGER 

Hvis du har spørsmål eller klager om håndteringen av personopplysninger knyttet til SkiStars 

kameraovervåkning, er du velkommen til å kontakte sikkerhetsansvarlig på 

sakerhetsombud@skistar.com. Du kan også nå oss per brev via kontaktinformasjonen nedenfor.  

SkiStar AB 

Att: Kundeservice 

Fjällvägen 25 

780 91 Sälen 

https://www.imy.se/privatperson/kamerabevakning/dina-rattigheter-som-bevakad/
https://www.skistar.com/no/myskistar/generell-bestillingsinformasjon/personvern/
https://www.skistar.com/no/myskistar/generell-bestillingsinformasjon/personvern/
mailto:sakerhetsombud@skistar.com

