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1. Indledning 
 
Når du er i og ved Slagelse Kommunes bygninger eller anlæg, kan der være installeret TV 
overvågning. Dette udstyr er opsat for at beskytte bygninger, kommunens medarbejdere og 

borgere generelt. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og 
hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 

2. Generelt 
 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig, 

personoplysninger er dermed også TV-optagelser af dig. 
 
Når du bevæger dig i områder med TV / video overvågning, vil du kunne blive optaget på 
overvågningsvideo. 
 

Det er vores ansvar at sikre, at du kan være tryg ved, at der optages video af dig i forbindelse 
med din færden ved Slagelse Kommunens bygninger eller anlæg. Det er et ansvar, vi tager 
alvorligt. 
 
I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi bruge videooptagelser i vores 
arbejde som kommunal virksomhed. 

3. Sådan behandler vi dine personlige oplysninger/videoklip af dig 
 
Slagelse Kommune har ofte brug for videooptagelser til at løse vores opgaver i forbindelse med 
beskyttelse af Kommunens bygninger, medarbejdere og borgere generelt.  
Når vi har optaget dig på video i forbindelse med overvågning af bygninger og udstyr, 

behandler vi de personoplysninger, der er på optagelserne, sikkert og fortroligt og i 
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU Databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven. 
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger bliver 
videregivet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, 

misbruges, eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
 
Slagelse Kommune er anlægsejer på alt kommunalt opsat TV / videoovervågning med egne 
servere og software på et lukket system. 
 

Der er ingen fast monitering af de TV-optagelser, der sker i Slagelse Kommune. Der vil kun 
blive set på billederne i tilfælde af en hændelse, som gør det nødvendigt at gennemgå 
optagelserne efterfølgende. 
Hvis ikke der har været en hændelse, der kræver gennemgang af overvågningen, vil der ikke 
blive set på optagelserne. Det vil altså sige, at vi kun bruger videoklippene af dig, når det er 

nødvendigt for, at vi kan løse vores opgave. 

4. Baggrund for at gennemgå TV-optagelser 
 
En hændelse der kan medføre, at Slagelse Kommune skal gennemgå TV-overvågningsvideo 
kan være, hvis der er sket en kriminel eller utryghedsskabende situation. Det vil for eksempel 

sige, hvis der bliver begået hærværk, indbrud, overfald, chikane, truende situationer eller 
lignende. Gennemgang af TV-optagelser kan ske både internt i kommunen eller ved politiet jf. 
afsnit 6.  
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Optagelserne bruges til at identificere dig, eller andre, hvis de har været på et gerningssted. 
Det vil sige hvis der er sket en utryghedsskabende eller kriminel situation, og du har været til 
stede i gerningsøjeblikket, vil optagelserne af dig blive brugt til at identificere dig. 
 

Optagelserne kan gennemses af lokal leder og/eller administrator, dog er det kun tilladt for 
særligt betroede medarbejder i Slagelse Kommunes forsikringsafdeling at gemme og 
videredele oplysningerne. 

5. Hvornår sletter vi TV-/videooptagelser 
 

TV-/videooptagelserne gemmes i maksimalt 30 dage. 

6. Videregivelse af oplysninger 
 
Videregivelse af TV-/videooptagelser sker kun til politiet i forbindelse med en efterforskning, 
eller i forbindelse med intern gennemgang af bl.a. kommunens SSP (Samarbejde mellem 

skoler, sociale myndigheder og Politi) – Det kriminalpræventive råd. 
 
Alle personer, der gennemgår eller er i berøring med videooptagelserne, er særligt 
bemyndigede og underlagt tavshedspligt. 
 
Politiet står for al efterforskning i sagerne.  

 
Endvidere kan personoplysninger videregives til politiet, hvis Slagelse Kommune er bekendt 
med personerne, der er på videooptagelserne. 
 
Udover ovennævnte videregiver vi ikke personoplysningerne til andre. 

7. Indsigt og klager 
 
Ansøger har ret til at få oplyst hvilke optagelser, vi behandler om dig i et almindeligt format 
(dataportabilitet).  
Indsigts anmodning skal indeholde følgende: 

 Adresse på sted 
 Placering af kamera 
 Oplysning og dato og tid 
 Oplysninger til identifikation af person 
 Gyldigt ID med billede på ansøger 

 
Hvis en anmodning ikke opfylder kravene, kan vi desværre ikke udlevere eventuelle 
optagelser. Oplysningerne udleveres altid kun personligt på USB stik, mod fremvisning af 
gyldigt ID. 
Henvendelse herom kan ske til: forsikring@slagelse.dk Hvis du vil klage over vores behandling 

af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.  

8. Sådan kontakter du os 
 
Slagelse Kommune er dataansvarlig, når det kommer til behandlingen af dine 
personoplysninger.  

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller klage over vores 
håndtering af dine personlige oplysninger. 
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Du kan ringe til vores hovedtelefonnummer 58 57 36 00, eller gå på Slagelse.dk og find liste 
over kontaktoplysninger til netop det center, du har behov for på Slagelse.dk under 
”Kommunen” / ”Kontakt”: 
https://www.slagelse.dk/kommunen/kontakt / (Direkte link til kontakt på Slagelse Kommunes 

hjemmeside) 
 
Hvis du er utilfreds med vores svar på din henvendelse, har du også mulighed for at klage til 
Datatilsynet på deres hjemmeside: 
https://www.datatilsynet.dk / (Direkte link til Datatilsynets hjemmeside)  
 

9. Kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver  
 
Vores databeskyttelsesrådgiver hjælper med at sikre høj databeskyttelse på tværs af 
kommunen. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har spørgsmål om dine 
rettigheder i forbindelse med vores registrering af dine personoplysninger. Kontakt 

databeskyttelsesrådgiveren:  
 
 Skriv til databeskyttelsesrådgiveren via Digital Post  
 Skriv til databeskyttelsesrådgiveren via vores hjemmeside  
 Ring til databeskyttelsesrådgiveren på telefon + 45 72 27 30 02 

 Send et brev til databeskyttelsesrådgiveren på denne adresse: Bech-Bruun 
Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, CVR nr.: 3853 8071  

 
Du kan læse mere om Slagelse Kommunes databeskyttelsesrådgiver på vores hjemmeside: 
https://www.slagelse.dk / (Direkte link til Slagelse Kommunes hjemmeside) 

 

10. Dine rettigheder  
 
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om 
dig. Det kan du læse mere om på kommunens hjemmeside Slagelse.dk under 

”Databeskyttelse”. Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om 
registrerede personers rettigheder på deres hjemmeside:  
https://www.datatilsynet.dk / (Direkte link til Datatilsynets hjemmeside) 

11. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 
 

Håndtering af ændringer i denne dokumentation foretages på følgende måde: 
 
Denne politik er udfærdiget den 25-02-2022 
 
Privatlivspolitikken informeres til Informationssikkerhedsudvalget. 

 
Privatlivspolitikken er godkendt af formanden for Informationssikkerhedsudvalget den 28. 
februar 2022  
 
Privatlivspolitikken træder i kraft ved godkendelsen. 
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