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Borettslaget Trondheimsveien 5

Borettslaget Trondheimsveien 5 har installert videokamera for automatisk
overvåkning av inngangspartier, postkasser og andre områder hvor faren for hærverk
er stor.
Retningslinjer for overvåkningskamera i Borettslaget Trondheimsveien 5
1)
Montering og bruk av overvåkningskamera er vedtektsfestet i borettslaget.
Alle ytterdører til borettslaget er tydelig merket med skilt for ”overvåkningskamera”.
2)
Kontrollenheten for kameraene er montert i et lås rom, hvor kun styret i borettslaget
har tilgang. Systemet er montert, og vedlikeholdes av G4S.
3)
Kontrollenheten tar opp all bevegelse foran hvert kamera og lager opptakene i 7 døgn.
Styret har ikke arkiv over opptak, og laster ikke ned kopier av opptakene.
Styret fører heller ikke statistikk eller på andre måter nedtegner hendelser fra opptakene.
4)
Styret utpeker navngitte personer som behandlingsansvarlige til å gjennomgå
opptakene. Navn på hoved behandlingsansvarlig, normalt styreleder, skal være oppslått ved
begge ytterdørene 5B og 5D (oppslagstavlene).
Det er ikke tillatt å ta med andre personer inn i rommet, når opptakene gjennomgås.
Behandlingsansvarlige har ikke anledning til å informere eller diskutere innhold i opptakene
med andre enn styret. Styret kan gi behandlingsansvarlig tillatelse til å gi detalj informasjon
fra opptakene til andre, jamf pkt 6.
5)
Oppdages hærverk, brudd på vedtektene, husordensreglene, eller andre hendelser
som kan medføre økonomisk erstatning/anmeldelse/søksmål/straffeansvar har styret gitt
behandlingsansvarlige tillatelse til å laste ned 2 kopier av hendelsen fra de aktuelle
kameraene.
- 1 kopi som gis normalt til politiet
- 1 som beholdes av styret, inntil saken er ferdigbehandlet hos politiet. Styrets kopi skal
deretter makuleres.
6)
Dersom opptak skal utleveres til andre enn politiet skal Personopplysningsloven,
kapittel VII, Fjernsynsovervåking
§39; Utlevering av billedopptak gjort ved fjernsynsovervåking følges.
”Personopplysninger som er innsamlet ved billedopptak gjort ved fjernsynsovervåking, kan bare utleveres til
andre enn den behandlingsansvarlige dersom den som er avbildet samtykker eller utleveringsadgangen følger
av lov. Billedopptak kan likevel utleveres til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker hvis
ikke lovbestemt taushetsplikt er til hinder.”
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Vedlegg til retningslinjer for overvåkningskamera Trondheimsveien 5

Kamera
1
2
3
4
5
6

Inngangsparti 5D
Heisen og deler av postkassene 5D
Inngangsparti 5B
Heisene 8 etasje
Heisene i kjelleren
Deler av postkassene 5D

Behandlingsansvarlige
Se protokoll etter konstituerende styremøte.
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