OPLYSNINGER OM KAMERAOVERVÅGNING 2022-05
Dataansvarlig
SkiStar AB (publ), org.nr 556093-6949, 780 91 Sälen, Sverige (herefter "SkiStar" eller "vi").
HVORFOR BRUGER VI KAMERAOVERVÅGNING?
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SkiStar bruger kameraovervågning med det formål at forebygge, opdage og efterforske kriminelle
handlinger i bygninger, hvor SkiStar driver virksomhed, samt at beskytte personale og besøgende samt
virksomhedens ejendele mod lovovertrædelser og ulykker.
HVILKEN TYPE KAMERAOVERVÅGNING BRUGER VI OG PÅ HVILKET
RETSGRUNDLAG?
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Mål og formål med overvågning og optagelse i SkiStars områder
Formålet med overvågning og optagelses i SkiStars områder er at opretholde et sikkert miljø for
personale og besøgende samt at forhindre kriminelle aktiviteter såsom tyveri og hærværk.
Kameraovervågning er en støtte i virksomhedens forebyggende arbejde mod alvorlige hændelser, der
udgør en trussel mod person eller ejendele, samt ved efterforskning af overtrædelser såsom hærværk,
tyveri eller trusler og vold. Overvågningen udfylder også en funktion til at forebygge, at
udvedkommende personer opholder sig i ejendommene. Det optagede materiale sendes videre til
kameracentralen og vagtselskabet, så det kan fungere som beslutningsgrundlag, hvis der er behov for
indgreb. Hvis materialet sendes direkte til vagtselskabet eller kameraalarmcentralen, slettes materialet
straks, når sagen er behandlet.
Retsgrundlag: Kameraovervågning udføres baseret på interesseafvejning. Det vurderes, at der er en
legitim interesse i at behandle oplysningerne til de angivne formål.
Kategorier af personoplysninger
Optaget materiale af bevægelser på de steder, hvor kameraerne er sat op, til ovennævnte formål.
SkiStar sælger eller videregiver ingen oplysninger, dog kan oplysningerne blive behandlet af
databehandlere, dvs. virksomheder, som SkiStar har antaget til sikkerhed og overvågning samt drift af
systemer til kameraovervågning. Disse parter må dog ikke bruge oplysningerne til noget andet formål
end til at levere de tjenester, som SkiStar har ansat dem til, og kun på de vilkår, som SkiStar har angivet.
HVOR FOREGÅR KAMERAOVERVÅGNINGEN?
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SkiStar kameraovervåger følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.

Overvågning af butik (SkiStarshops og Concept Stores)
Overvågning af fællesarealer (receptioner, lodge, hoteller osv.)
Overvågning af særlige rum (opbevarings- og bagagerum osv.)
Overvågning af indtjekningsstationer (Livion-bokse)
Overvågning af driften og aktivitet (i forbindelse med lifte, løbsattraktioner osv.)

Derudover bruger vi i vores virksomhed også webkameraer for at give vores gæster et overblik over
vores lift- og pistesystemer. Her har vi vurderet, at der ikke foretages behandling af personoplysninger,
da webkameraerne er placeret således, at personer meget sjældent vises på billeder, så de kan
identificeres.
Droner bruges til markedsføringsformål samt til kontrol af lift- og køsystemer og flyves af SkiStars
medarbejdere med dronecertifikat. Også her har vi vurderet, at der ikke foretages behandling af
personoplysninger, da personer, der ikke har givet samtykke til overvågningen, sjældent forekommer
på billeder på en måde, der gør dem identificerbare.
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HVEM HAR ADGANG TIL KAMERAOVERVÅGNING?

Adgangen til SkiStars kameraovervågning er begrænset til en gruppe, autoriserede hos SkiStar samt
autoriserede medarbejdere i de virksomheder, der har til opgave at håndtere overvågningen og
administrerer SkiStars systemer til kameraovervågning.
Oplysninger kan også blive behandlet af politimyndigheder, hvor et sådant retsgrundlag foreligger.
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HVOR LÆNGE GEMMES DET OPTAGEDE MATERIALE?

Optaget materiale gemmes normalt i 72 timer, men maksimalt i 30 dage for særligt beskyttelsesværdige
objekter.
Optaget materiale gemmes på særlige servere med et højt niveau af IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed,
hvor adgangen til materialet er begrænset til et mindre antal autoriserede personer inden for det
respektive forretningsområde.
Opbevaring af specifikke optagelser og begivenheder
Materialet kan gemmes længere end det, der er angivet ovenfor, hvis det er nødvendigt for at opfylde
specifikke lovkrav, eller hvis materialet er bevis i en igangværende juridisk proces (f.eks. en del af en
politianmeldelse eller en igangværende politiundersøgelse). I disse tilfælde slettes materialet, så snart
formålet med at gemme det er ophørt.
Retsgrundlag for længere opbevaringstid: Vi håndterer personoplysninger baseret på "retlig
forpligtelse", når vi gemmer og videregiver oplysninger til politimyndighederne som en del af en
igangværende politianmeldelse eller igangværende politiundersøgelse, eller hvis oplysningerne er
nødvendige på grund af specifikke lovkrav.
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KAMERAOVERVÅGNING OG DEN ENKELTES RETTIGHEDER

SkiStar udfører al behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EU's
databeskyttelsesforordning GDPR. Hvis det alligevel kan anses, at den udførte kameraovervågning er i
strid med reglerne i GDPR, kan en anmeldelse sendes til den svenske integritetsbeskyttelsesmyndighed
(IMY). Du kan finde flere oplysninger her.
Du er når som helst velkommen til at kontakte os for at få en udskrift af dine personoplysninger, få
dem ændret eller slettet. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder i vores integritetspolitik.
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KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende håndteringen af personoplysninger i forbindelse med
SkiStars kameraovervågning, er du velkommen til at kontakte vores sikkerhedsansvarlig på
sakerhetsombud@skistar.com. Du kan også kontakte os pr. brev ved hjælp af nedenstående
kontaktoplysninger.
SkiStar AB
Att: Kundservice
Fjällvägen 25
780 91 Sälen
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