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SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

BILAGA – MEDDELANDE OM KAMERAÖVERVAKNING I EUROPAPARLAMENTET 

 

Bilagan är en sammanfattning av några av de viktigaste frågorna i samband med 
Europaparlamentets kameraövervakningssystem och är endast avsedd som 
information. Den fullständiga kameraövervakningspolicyn hittar du här:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/stay-informed/security-and-
access 

Du kan också begära att få den från generaldirektoratet för skydd och säkerhet. 
Kontaktuppgifter finns nedan. 
 
1 – Personuppgiftsansvarig 

 

Generaldirektoratet för skydd och säkerhet är personuppgiftsansvarig i 
Europaparlamentet. Kontaktuppgifter finns nedan. 
 
2 – Kortfattad beskrivning av kameraövervakningssystemets omfattning 
 

Kamerornas placering och upptagningsvinklar bygger på en metodisk riskanalys och 
en konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd, som garanterar att kamerorna 
endast övervakar de mest relevanta platserna i och utanför byggnaderna, t.ex. 
huvudentréer, nöd- och brandutgångar och infarten till parkeringsgaraget, samt i 
närheten av flera viktiga trapphus, övergångar och vissa särskilt viktiga områden 
eller områden med begränsat tillträde som kräver extra säkerhet. I mycket sällsynta 
fall, på mycket stränga villkor och inom ramen för pågående utredningar får 
fristående kameror som inte är anslutna till kameraövervakningssystemet placeras 
ut tillfälligt. 
 
3 – Rättslig grund för kameraövervakningen 
 

Europaparlamentets presidiums beslut av den 6 december 2002, 3 maj 2004, 6 juli 
2011 och 15 januari 2018 samt den kameraövervakningspolicy som godkändes den 
20 april 2013, inklusive efterföljande uppdateringar. 
 
4 – Insamlade uppgifter och syftet med kameraövervakningen 
 

Insamlade uppgifter: Upptagningar från kameraövervakningen (digitala bilder som 
anger tidpunkt, datum och plats). 
 
Syfte: Europaparlamentet använder ett kameraövervakningssystem (CCTV) för att 
säkerställa säkerheten och kontrollera tillträdet till byggnader och lokaler, samt för 
att säkerställa säkerheten för ledamöter, personal, besökare, egendom och 
handlingar som finns i lokalerna. Systemet ska också förebygga (och avskräcka 
från) och hantera säkerhetstillbud. Genom systemet kan parlamentet vid behov 
samla in den information som krävs för att genomföra utredningar om tillbud och 
analysera potentiella hot. 
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Ändamålsbegränsning: Europaparlamentet övervakar inte utrymmen där det ställs 
mycket höga krav på integritet. Övervakningen utanför våra byggnader i Belgien, 
Luxemburg och Frankrike begränsas till ett minimum. Systemet används inte för att 
övervaka de anställdas arbete eller närvaro. Systemet används inte heller som ett 
utredningsverktyg eller i disciplinära förfaranden, utom om det rör sig om ett 
säkerhetstillbud eller kriminellt beteende. 
 
5 – Vem har tillgång till kameraövervakningsupptagningarna och till vem får 
bilderna lämnas ut? 
 

Vem har tillgång till uppgifterna? Den interna förvaltningen, behörig 
säkerhetspersonal samt behöriga säkerhetsvakter och behörig underhållspersonal 
med underleverantörskontrakt. 
 
Utlämning och överföring av uppgifter: Uppgifter som har samlats in inom ramen 
för kameraövervakningssystemet får utlämnas till säkerhetstjänsterna vid andra EU-
institutioner och till säkerhetsmyndigheter, rättsliga myndigheter och 
brottsbekämpande myndigheter i EU:s medlemsstater i samband med pågående 
undersökningar eller vid utredningar eller väckande av åtal om brott. Innan uppgifter 
överförs eller lämnas ut till någon utanför generaldirektoratet för skydd och säkerhet 
görs en noggrann utvärdering av hur nödvändig åtgärden är, och överföringen eller 
utlämningen dokumenteras i vederbörlig ordning. 
 
6 – Hur skyddas uppgifterna? 
 

Tekniska och fysiska åtgärder vidtas fortlöpande för att garantera systemets säkerhet 
och skydda uppgifterna. Tillgången till kameraövervakningsupptagningar och/eller 
kameraövervakningssystemets tekniska uppbyggnad är begränsad till behörig 
personal. Dessutom reglerar individuella åtkomstprofiler vem som har rätt att utföra 
vilka operationer. 
 
7 – Hur länge bevaras bilderna? 
 

Upptagningar lagras i högst 30 dagar. Om en bild behöver bevaras för att man ska 
kunna vidareutreda eller bevisa ett säkerhetstillbud, kan den lagras under 
utredningstiden och vid behov arkiveras tillsammans med utredningen i upp till tio år. 
 
8 – Hur kan de registrerade kontrollera, ändra eller radera uppgifter som 
registrerats om dem och få rättelse? 
 

Generaldirektoratet för skydd och säkerhet besvarar gärna alla frågor om 
kameraövervakningssystemet och behandlingen av personuppgifter. Allmänheten 
har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att korrigera och komplettera dem 
på vissa villkor som beskrivs mer ingående i kameraövervakningspolicyn. 
Begäranden om tillgång till, korrigering, blockering och/eller radering av 
personuppgifter ska ställas till: 

 

 

 

 
 



Directorate-General for Security 
and Safety 
Data Controller Video Surveillance 
EP 
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 
1047 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
E-postadress: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tfn: +32 2 28 43727 
 
Alla har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen, e-postadress: 
edps@edps.europa.eu, om de anser att de rättigheter som tillerkänns dem enligt 
förordning (EG) nr 2018/1725 har blivit kränkta till följd av Europaparlamentets 
behandling av deras personuppgifter. 
 
Innan detta görs rekommenderar vi att man i första hand vänder sig till 
generaldirektoratet för skydd och säkerhet (kontaktuppgifter ovan) och/eller till 
Europaparlamentets dataskyddsombud på telefonnummer: +352 4300 23595 
eller via e-post: data-protection@ep.europa.eu. 
 
9 – Länkar med anknytning till parlamentets kameraövervakningssystem och 
uppgiftsskydd 
 

Europaparlamentets kameraövervakningspolicy: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/stay-informed/security-and-access 
 

Europeiska datatillsynsmannens riktlinjer för kameraövervakning: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
Bryssel den 18 november 2019 
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