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1. Videoovervågningspolitikkens formål og rækkevidde

Europa-Parlamentet (herefter "EP") foretager videoovervågning for at forebygge,
forhindre, håndtere og efterforske sikkerhedshændelser og for at beskytte personer,
ejendomme og dokumenter mod brand, tyveri, indbrud, overfald eller andre trusler.
Videoovervågningssystemet supplerer andre typiske sikkerheds- og
adgangskontrolforanstaltninger ved at overvåge bestemte områder og begivenheder.
Det indgår i foranstaltningerne til støtte for EP's generelle sikkerhedspolitik.

Den registeransvarlige for videoovervågningen er Risikovurderingsenheden under
Generaldirektoratet for Sikkerhed i EP.

Denne videoovervågningspolitik beskriver EP's videoovervågningssystem, dets
formål og anvendelse og de garantier, som EP har indført for at beskytte
personoplysninger og privatlivets fred for personer i EP og dets umiddelbare
omgivelser.

De enkelte elementer i overvågningspolitikken gælder for Europa-Parlamentets tre
arbejdssteder, i Luxembourg, Strasbourg og Bruxelles.

2. Hvordan sikrer vi, at vores videoovervågningssystem er udformet ud
fra hensynet til privatlivets fred og databeskyttelse og er foreneligt med
databeskyttelseslovgivningen?

2.1. Revision af det eksisterende system
Der fandtes allerede et videoovervågningssystem i EP, da Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) udstedte sine retningslinjer for
videoovervågning ("retningslinjerne") i marts 2010. EP's procedurer bliver imidlertid
revideret jævnligt med henblik på at efterkomme henstillinger i henhold til
retningslinjerne (punkt 15) og forbedre databeskyttelsesstandarden i EP.

Retningslinjerne fra EDPS kan findes på internettet:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Status for overholdelse
EP behandler billederne i overensstemmelse med såvel retningslinjerne som
forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne.

2.3. Egenkontrol med hensyn til videoovervågningssystemet og
databeskyttelse
EP's videoovervågningssystem er blevet underkastet en komplet egenkontrol kamera
for kamera. Der er for hvert kamera blevet foretaget en risikoanalyse (angående
sikkerhed) og en konsekvensanalyse (angående databeskyttelse). På grundlag af de
to analyser og med det formål at minimere overvågningen af områder, som ikke er
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relevante for de tilsigtede formål, er forskellige kameraers placering og optagevinkler
blev ændret, fjernet eller opretholdt.

Derudover er der foretaget en grundig gennemgang af den nuværende situation med
hensyn til, om databeskyttelsespraksis i forbindelse med EP's videoovervågning er
tilstrækkelig og overholder bestemmelserne i forordningen og retningslinjerne. Da der
tidligere ikke fandtes nogen videoovervågningspolitik, har gennemgangen ført til
denne politik.

2.4. Meddelelse om status for overholdelse til EDPS
Når der installeres eller foretages væsentlige ændringer af et
videoovervågningssystem, udfører EP's Generaldirektorat for Sikkerhed med bistand
af EP's databeskyttelsesansvarlige en formel databeskyttelsesvurdering og sender
om nødvendigt en anmeldelse om forudgående kontrol til EDPS.

Denne videoovervågningspolitik og eventuelle væsentlige opdateringer bliver sendt til
EDPS. Sådanne udvekslinger med EDPS udgør en meddelelse om EP's status for
overholdelse med hensyn til videoovervågning.

2.5. Kontakter til de relevante databeskyttelsesmyndigheder i
medlemsstaterne
Denne videoovervågningspolitik er efter vedtagelsen blevet sendt til de relevante
myndigheder i Belgien, Frankrig og Luxembourg. Der vil blive taget hensyn til
eventuelle potentielle bekymringer hos disse myndigheder ved fremtidige revisioner
af politikken.

2.6. Beslutning og høring
Beslutningerne om at opretholde det eksisterende videoovervågningssystem, at
gennemgå den eksisterende praksis, at identificere målrettede, specifikke justeringer,
der kan forbedre vores grad af overholdelse yderligere, og at vedtage de garantier,
som er beskrevet i denne videoovervågningspolitik, er truffet af EP's myndigheder
efter høring af:

 EP's databeskyttelsesansvarlige
 EDPS

I løbet af denne beslutningsproces har EP:

 påvist behovet for et videoovervågningssystem som foreslået i denne politik
 sikret sig, at formålet er lovligt
 diskuteret alternativer og konkluderet, at en anvendelse af det nuværende

videoovervågningssystem, efter vedtagelse af de databeskyttelsesgarantier, der
foreslås i denne politik, er nødvendig og står i rimeligt forhold til de formål, der er
beskrevet i ovenfor i punkt 1

 behandlet de bekymringer, som de hørte organisationer har givet udtryk for.

Der vil gennem EP's netværk af sikkerhedskorrespondenter blive taget kontakt til
andre interessenter, herunder EP's personaleudvalg, angående denne
videoovervågningspolitik, og der vil blive taget hensyn til eventuelle kommentarer
med henblik på videreudviklingen af politikken.
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2.7 Gennemsigtighed
Der findes to versioner af videoovervågningspolitikken, en version til begrænset brug
og denne offentligt tilgængelige version, der er lagt ud på vores internet- og
intranetsteder.

Denne offentlige version af videoovervågningspolitikken kan indeholde kortfattede
oplysninger med hensyn til bestemte emner. Der udelades kun oplysninger i den
offentligt tilgængelige version, når det er absolut nødvendigt at bevare fortroligheden
af tvingende årsager (f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, for at bevare
fortroligheden af følsomme oplysninger eller for at beskytte privatlivets fred).

2.8. Periodiske revisioner
Generaldirektoratet for Sikkerhed vil hvert andet år foretage en periodisk revision
med hensyn til databeskyttelsen. Det vil i forbindelse med revisionerne kontrollere,
at:

 der fortsat er behov for videoovervågningssystemet
 systemet fortsat tjener sit erklærede formål
 der stadig ikke findes passende alternativer.

De periodiske revisioner vil også omfatte andre spørgsmål fra den første
revisionsrapport, navnlig om vores videoovervågningspolitik fortsat overholder
forordningen og retningslinjerne (tilstrækkelighedsrevision), og om den bliver fulgt i
praksis (overensstemmelsesrevision).

2.9. Privatsfærevenlige teknologiske løsninger
Når der bestilles nyt udstyr til systemet, og når det i øvrigt er muligt, vil EP anvende
de bedste tilgængelige privatsfærevenlige teknologiske løsninger.

På baggrund af en risikoanalyse og en konsekvensanalyse vedrørende
databeskyttelse er EP ved at gennemføre og forbedre nogle privatsfærevenlige
teknologiske og proceduremæssige løsninger, såsom:

 bevægelsesdetektorer
 begrænset adgang til systemet
 risikobaseret opløsning for kameraerne (opløsningen er så lav som muligt i

forhold til det opstillede sikkerhedsmål).

3. Hvilke områder er under overvågning?

Kameraernes placering og optagevinkler er baseret på en metodisk risikoanalyse og
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, der sikrer, at kameraerne kun er
rettet mod de mest relevante steder i og uden for bygningerne (punkt 2.3. ovenfor).

Der er installeret kameraer til at overvåge bygningernes ind- og udgange
(hovedindgange, nød- og brandudgange og indgangen til parkeringspladsen).
Derudover er der kameraer, der overvåger flere vigtige trapper eller
forbindelsespunkter, og i nærheden af nogle højt profilerede områder, der kræver
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ekstra sikkerhed, såsom steder, hvor der opbevares store pengebeløb, følsomme
mødelokaler og områder med begrænset adgang.

Vi overvåger som udgangspunkt ikke nogen områder, hvor der i særlig grad
forventes respekt for privatlivets fred, såsom individuelle kontorer eller rekreative
områder, undtagen i meget sjældne tilfælde og under strenge betingelser, som
beskrevet i afsnit 4.4. Områder, hvor der i meget særlig grad forventes respekt for
privatlivets fred, såsom toiletfaciliteter, overvåges aldrig.

Overvågningen uden for vores bygninger på belgisk, luxembourgsk og fransk
territorium er begrænset til et minimum af omgivelserne.

4. Hvilke personoplysninger indsamles og til hvilket formål?

4.1. Privatsfærevenlige teknologiske løsninger
EP's videoovervågningssystem er et konventionelt system. Alle kameraer fungerer
24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Billedkvaliteten gør det i de fleste tilfælde
muligt at identificere personerne i kameraets dækningsområde. Systemet optager
digitale billeder og er udstyret med bevægelsesdetektorer. Det optager enhver
bevægelse, der registreres af kameraerne i det overvågede område, med angivelse
af tid, dato og sted.

Vi bruger ikke højteknologisk eller intelligent videoovervågningsteknologi, vi kobler
ikke vores system sammen med andre systemer, og vi bruger ikke lydoptagelse eller
"talende videoovervågning" (retningslinjerne, punkt 6.12).

4.2. Formålet med overvågningen
Europa-Parlamentet anvender videoovervågning af sikkerhedshensyn og til
adgangskontrol. Videoovervågningssystemet hjælper til med at kontrollere adgangen
til bygningerne og sikre sikkerheden i bygningerne for medlemmer, personale og
besøgende og for udstyr og dokumenter, der er placeret eller oplagret i disse
bygninger.

Videoovervågningssystemet hjælper til med at forebygge, forhindre, håndtere
og om nødvendigt efterforske sikkerhedshændelser, eventuelle trusler og
uautoriseret fysisk indtrængen, herunder uautoriseret adgang til sikre områder
eller beskyttede lokaler, it-infrastruktur og operationelle oplysninger.

Regelmæssige risikoanalyser foretaget på baggrund af EP's samlede
sikkerhedsstrategi bekræfter, at videoovervågning hjælper med at forebygge, afsløre
og efterforske tyveri af udstyr eller ejendele, der tilhører EP og medlemmer,
personale, medkontrahenter eller besøgende, samt trusler mod sikkerheden inde i
bygningerne.

4.3. Formålsbegrænsning
Systemet anvendes ikke til andre formål end dem, der er nævnt ovenfor. Det
anvendes f.eks. ikke til at føre tilsyn med medarbejdernes arbejde eller til at
kontrollere deres tilstedeværelse. Systemet anvendes heller ikke til efterforskning
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eller i disciplinærsager, medmindre der er tale om en sikkerhedshændelse eller
kriminel adfærd.

Der kan kun undtagelsesvis blive tale om at videregive optagelser til
efterforskningsorganer inden for rammerne af en formel disciplinær eller strafferetlig
efterforskning som beskrevet i punkt 6.5 nedenfor.

4.4. Ad hoc-overvågning og skjult overvågning
Der opereres ikke med ad hoc-overvågning inden for rammerne af
videoovervågningssystemet. EP kan dog i meget begrænsede tilfælde og uden
nogen som helst forbindelse til videoovervågningssystemet benytte sig af
enkeltstående skjult overvågning i begrænsede perioder, men kun som en sidste
udvej i alvorlige situationer, hvor institutionens sikkerhed er truet. I sådanne tilfælde
af alvorlige overtrædelser af sikkerhedsbestemmelserne eller i tilfælde af tvivl om,
hvorvidt beviser eller påstande giver grundlag for rimelig mistanke om en tilstrækkelig
alvorlig hændelse, vil Parlamentets databeskyttelsesansvarlige blive hørt. For at
minimere indvirkningen på privatlivets fred opstilles der kun sådanne kameraer under
strenge betingelser, nemlig efter en officiel skriftlig anmodning fra den ansvarlige for
området, en vurdering af risikoen ved og konsekvenserne af opstillingen (der
garanterer, at risikoniveauet er større end konsekvenserne for privatlivets fred) og en
forudgående skriftlig tilladelse fra generaldirektøren for sikkerhed. Der kan maksimalt
opstilles sådanne kameraer i én måned, hvorefter den ovennævnte procedure skal
gentages.
Kameraerne vil kun optage på forud fastlagte tidspunkter og bruge
bevægelsesdetektorer. Optagelserne vil blive set hurtigst muligt, mindst en gang om
ugen, og kun af de EP-embedsmænd, der har ansvaret for undersøgelsen.
Relevante optagelser opbevares sikkert sammen med undersøgelsen i op til ti år,
mens alle andre optagelser straks slettes.
Efter at undersøgelsen er afsluttet, bliver personer, som er blevet identificeret på
optagelser, der er relevante for undersøgelsen, underrettet herom. I tilfælde af
strafbare handlinger eller trusler mod andre parter kan data videregives til andre EU-
institutioners sikkerhedstjenester eller til relevante nationale myndigheder. En sådan
videregivelse skal underkastes en omhyggelig evaluering af nødvendigheden og
forhåndsgodkendes af generaldirektøren for sikkerhed. Den modtagende part
underskriver en databeskyttelsesformular.
Brugen af skjult overvågning er blevet anmeldt til EDPS med henblik på forudgående
kontrol. Anmeldelsen om forudgående kontrol og udtalelsen fra EDPS er knyttet til
denne politik. Hvis der fremover opstår tvivl om databeskyttelsen i specifikke tilfælde,
vil den databeskyttelsesansvarlige blive hørt.

4.5. Webkameraer
EP benytter ikke webkameraer til sikkerhedsformål.

4.6. Særlige kategorier af oplysninger
EP's videoovervågningssystem tager ikke sigte på at indsamle særlige kategorier af
oplysninger, f.eks. om race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller
filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller om helbredsforhold
eller seksuel orientering.

Videoovervågningssystemet overvåger det område, der som minimum er nødvendigt
for at sikre sikkerheden i bygningerne. I betragtning af Parlamentets bygningers høje
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sikkerhedseksponering (omgivelserne er let tilgængelige) er alle Europa-
Parlamentets indgange og omgivelser udstyret med kameraer. Formålet med at
bruge disse kameraer er ikke at indsamle eller behandle særlige kategorier af
oplysninger eller at tage sigte på enkeltpersoner, men at kunne forhindre, vurdere og
efterforske sikkerhedsrelaterede hændelser. Operatørerne af disse særlige kameraer
modtager undervisning i databeskyttelse og grundlæggende rettigheder.

5. Hvad er den legitime årsag til og retsgrundlaget for
videoovervågningen?

Brugen af vores videoovervågningssystem er nødvendig for EP's forvaltning og
funktion (af sikkerhedshensyn og til adgangskontrol, punkt 4.2 ovenfor), som fastlagt
i EP's Præsidiums afgørelse af 16. december 2002 og mere generelt i Præsidiets
afgørelser af 3. maj 2004 og 6. juli 2011.

Denne videoovervågningspolitik er på den anden side en del af de almindelige
gennemførelsesbestemmelser og bliver derfor regelmæssigt ajourført eller tilpasset
på baggrund af mulige specifikke trusler, de politiske omstændigheder eller tekniske
muligheder.

I lyset af ovenstående har EP en legitim årsag til og et klart sæt procedurer for sit
videoovervågningssystem.

6. Hvem har adgang til oplysningerne, og hvem videregives de til?

6.1. Internt og eksternt sikkerheds- og vedligeholdelsespersonale
EP udliciterer en del af sine videoovervågningsoperationer.

De tjenstgørende sikkerhedsvagter, der arbejder for et eksternt sikkerhedsfirma, har
adgang til de direkte videobilleder efter "need-to-know"-princippet. Eksterne
virksomheder har kun adgang til optagelser efter udtrykkelig tilladelse fra lederen af
Risikovurderingsenheden eller Sikkerhedsenheden.

Computersystemet for videoovervågningen tillader ikke, at eksterne virksomheder
kopierer optagelser til eksterne medier (f.eks. en dvd eller en USB-nøgle). Det er kun
EP-tjenestemænd fra Generaldirektoratet for Sikkerhed, der kan foretage sådanne
operationer, som altid bliver behørigt registreret.

Vedligeholdelsen af videoovervågningssystem varetages også af en ekstern
virksomhed under en EP-sikkerhedsmedarbejders tilsyn.

De to eksterne virksomheders (sikkerhed og vedligeholdelse) forpligtelser med
hensyn til databeskyttelse er fastlagt skriftligt og på en juridisk bindende måde. De
skal også sørge for passende oplæring af deres medarbejdere i databeskyttelse.

6.2. Adgangsrettigheder
Det præciseres og dokumenteres i EP's sikkerhedspolitik for videoovervågningen,
hvem der har adgang til optagelserne fra videoovervågningen og/eller
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videoovervågningssystemets tekniske struktur, til hvilket formål, og hvad disse
adgangsrettigheder består i. Det fastlægges navnlig i det pågældende dokument,
hvem der har ret til at:

 se billederne direkte
 se optagelserne
 kopiere
 downloade
 slette
 modificere optagelser.

6.3. Oplæring i databeskyttelse
Alle ansatte med adgangsrettigheder, herunder eksterne sikkerhedsvagter og
vedligeholdelsesteknikere, får en grundlæggende oplæring i databeskyttelse. Hver
nyansat oplæres, og der gennemføres mindst hvert andet år periodiske workshopper
om spørgsmål vedrørende databeskyttelse for alle ansatte med adgangsrettigheder.

6.4. Fortrolighedserklæring
Ansatte med adgangsrettigheder, herunder eksterne ansatte, der står for den daglige
drift af videoovervågningen eller vedligeholdelsen af systemet, underskriver en
fortrolighedserklæring, der sikrer, at de ikke overfører, viser eller på anden måde
videregiver indholdet af videoovervågningsoptagelser til andre end autoriserede
modtagere.

6.5. Overførsler, forevisninger og registre
Oplysninger, der indsamles gennem behandling af personoplysninger, herunder
billeder fra videoovervågningskameraerne, kan forevises for de øvrige EU-
institutioners sikkerhedstjeneste og til sikkerheds-, rets- og politimyndighederne i EU-
medlemsstaterne i forbindelse med igangværende undersøgelser eller for at
efterforske eller retsforfølge kriminelle handlinger. Dette sker kun efter anmodning.
Der finder ingen regelmæssige eller rutinemæssige overførsler sted.

Alle overførsler og forevisninger uden for Generaldirektoratet for Sikkerhed skal
underkastes en omhyggelig evaluering af nødvendigheden af en sådan overførsel og
registreres behørigt.

Ledelsen og de ansvarlige for menneskelige ressourcer har ikke adgang til
videoovervågningssystemet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne
politik.

Behovet for at bruge optagelser (punkt 4.2 ovenfor) kan involvere flere enheder
under generaldirektoratet, dvs. Sikkerhedsenhederne i Bruxelles, Strasbourg og
Luxembourg, Dispatching-Enheden og Risikovurderingsenheden. Hver enhed er
ansvarlig for overholdelse af de procedurer og databeskyttelsesgarantier, der er
nævnt i denne politik, og generaldirektoratets meddelelser til den
databeskyttelsesansvarlige, og hver enhed fører sine egne registre som omhandlet i
denne politik.
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7. Hvordan beskytter og sikrer vi oplysningerne?

For at beskytte videoovervågningssystemets sikkerhed, herunder personoplysninger,
bliver der revideret og gradvist truffet en række tekniske og organisatoriske
foranstaltninger.

De er nærmere beskrevet i en processpecifik sikkerhedspolitik for
videoovervågningssystemet. EP's sikkerhedspolitik for videoovervågningen er
fastlagt i overensstemmelse med punkt 9 i EDPS' retningslinjer for videoovervågning.

Der træffes alle mulige tekniske og fysiske foranstaltninger for at sikre systemets
sikkerhed og databeskyttelsen, herunder følgende:

 Alt (eksternt og internt) personale er bundet af hemmeligholdelses- og
fortrolighedsaftaler.

 Brugerne gives kun adgang til de ressourcer, der er strengt nødvendige for, at de
kan udføre deres arbejdsopgaver ("need-to-know"-basis).

 Sikkerhedspolitikken for videoovervågningen indeholder en opdateret liste over
alle de medarbejdere, der har adgang til systemet, og giver en detaljeret
beskrivelse af deres adgangsrettigheder.

8. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Opbevaringsperioden besluttes individuelt for hvert enkelt kamera på baggrund af en
risikoanalyse og en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, idet den
maksimalt udgør to måneder. Denne forlængede opbevaringsperiode er afgørende
for sikkerhedsundersøgelser, da der i mange tilfælde først klages længe efter
hændelsen, da brugerne befinder sig på forskellige arbejdssteder.

Hvis det er nødvendigt at opbevare et billede med henblik på at undersøge eller
dokumentere en sikkerhedshændelse yderligere, kan det opbevares, så længe
undersøgelsen står på, og arkiveres sammen med undersøgelsen i op til ti år, hvis
det er relevant. Opbevaringen dokumenteres omhyggeligt.

9. Hvordan informerer vi offentligheden?

9.1. Indsats på flere niveauer
Vi informerer offentligheden (personer, der passerer EP's omgivelser og/eller
personer, der kommer ind i dets bygninger eller gennem parkeringsindgangene) om
videoovervågningen på en effektiv og forståelig måde. Dette sker ved en indsats på
flere niveauer i form af en kombination af de følgende tre metoder:

 Der er opslag i bygningerne for at gøre offentligheden (fodgængere, bilister,
besøgende, personale mv.) opmærksom på, at der er overvågning, og give dem
vigtige oplysninger om behandlingen af oplysningerne.

 Man kan få udleveret et resumé af denne videoovervågningspolitik ved
receptionerne.
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 Der er adgang til denne videoovervågningspolitik på vores intranet og også på
vores internetsteder for dem, der ønsker at vide mere om videoovervågningen i
vores institution.

Der gives en e-mail-adresse til brug for yderligere spørgsmål og anmodninger om
information om klageadgangen.

9.2. Specifik individuel underretning
Personer skal også underrettes individuelt, hvis de identificeres med et kamera
(f.eks. af sikkerhedspersonalet som led i en sikkerhedsefterforskning), forudsat at en
eller flere af følgende betingelser også er opfyldt:

 deres identitet er blevet registreret
 deres identitet opbevares længere end den normale opbevaringsperiode
 videooptagelsen anvendes imod personen
 billederne videregives uden for generaldirektoratet
 personens identitet oplyses til nogen uden for generaldirektoratet.

Ikke desto mindre kan individuel underretning undlades eller udskydes midlertidigt,
så længe det anses for nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. hvis det er
nødvendigt for forebyggelse, efterforskning, afsløring og strafforfølgning af mulige
lovovertrædelser eller terrorhandlinger eller i henhold til andre undtagelser i artikel 20
i forordningen.

Hvis der opstår en sådan situation, og hvis der er tvivl om, hvorvidt
databeskyttelsesrettighederne er overholdt, vil Generaldirektoratet for Sikkerhed
anmode den databeskyttelsesansvarlige om relevant rådgivning.

10. Hvordan kan borgere kontrollere, ændre eller slette deres
personoplysninger?

Borgerne har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har om dem, og til at
rette eller supplere dem. Enhver anmodning om adgang til eller rettelse, blokering
og/eller sletning af personoplysninger stiles til:

Europa-Parlamentet
Generaldirektoratet for Sikkerhed
Risikovurderingsenheden
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
E-mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Tlf.: +32 2 28 31171
Fax: +32 2 28 46940

Der kan også rettes henvendelse til Generaldirektoratet for Sikkerhed med andre
spørgsmål angående behandling af personoplysninger.

Generaldirektoratet for Sikkerhed besvarer i det væsentlige en anmodning inden 15
kalenderdage. Hvis dette ikke er muligt, underrettes den pågældende inden 15 dage
om det videre forløb og om grunden til forsinkelsen. Selv i de mest komplicerede
tilfælde skal der gives adgang eller afgives et endeligt begrundet svar om afvisning af
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anmodningen inden højst tre måneder. Administrationen gør sit bedste for at svare
tidligere, navnlig hvis den anmodende part godtgør, at sagen haster.

På udtrykkelig anmodning herom kan der arrangeres en forevisning af billederne,
eller den anmodende part kan få en kopi af optagelserne. I tilfælde af en sådan
anmodning skal den anmodende part forelægge utvetydig identifikation (f.eks.
medbringe identitetskort ved forevisningen) og så vidt muligt ligeledes angive dato,
tidspunkt, sted og omstændigheder for kameraets optagelser. De skal også
medbringe et foto af nyere dato af sig selv, således at sikkerhedspersonalet kan
identificere dem på de foreviste billeder.

Vi kræver p.t. ikke betaling i forbindelse med anmodninger om forevisning eller en
kopi af optagelser. Vi forbeholder os dog ret til at opkræve et rimeligt beløb, hvis
antallet af sådanne anmodninger stiger.

En anmodning om adgang kan afvises, når en undtagelse i henhold til artikel 20, stk.
1, i forordning (EF) nr. 45/2001 gælder i en specifik sag (se også punkt 9.2. ovenfor).
Vi kan f.eks. efter en konkret vurdering være nødt til at konkludere, at det er
nødvendigt at begrænse adgangen for at beskytte efterforskningen af en
straffelovsovertrædelse. Det kan også være nødvendigt med en begrænsning for at
beskytte andres rettigheder og friheder, f.eks. hvis der også er andre personer på
billederne, og det ikke er muligt at indhente deres samtykke til at offentliggøre deres
personoplysninger eller at benytte billedbehandling, såfremt der ikke kan opnås
samtykke.

11. Klageadgang

Alle borgere har ret til at klage til Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse, hvis e-mail-adresse er: edps@edps.europa.eu, hvis de mener,
at deres rettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 er blevet krænket
som følge af Europa-Parlamentets behandling af deres personoplysninger. Vi
henstiller dog, at man først forsøger at opnå det ønskede ved at henvende sig til:
 Europa-Parlamentets registeransvarlige for videoovervågning

Generaldirektoratet for Sikkerhed
Risikovurderingsenheden
E-mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

og/eller
 Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige

Tlf.: +352 4300 23595
E-mail: data-protection@ep.europa.eu

Ansatte kan også anmode deres ansættelsesmyndighed om at foretage en prøvelse i
henhold til vedtægtens artikel 90.


