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Bakgrundsinformation kameraövervakning,
Ålands gymnasium
Personuppgiftslagen (523/1999) gäller huvudsakligen all inspelande
kameraövervakning. Lagen stadgar om olika förpliktelser för den som
utövar kameraövervakning men den tar ändå inte ställning till, i vilka
utrymmen, platser eller situationer utövande av kameraövervakning är
tillåtet eller förbjudet.
 Varje fall måste bedömas skilt för sig.
 Skyddande av säkerheten och egendom, förebyggande av brott samt utredande av
brott kan vara grunder för kameraövervakning.

Lagen förbjuder på inget sätt kameraövervakning i skolor så länge
övervakningen och hanteringen följer personuppgiftslagen.
Kameraöverakning kräver inget myndighetstillstånd.
IT-chefen har kontaktat och beskrivit övervakningen samt syftet med
denna för:
 Ålands polismyndighet
 Mariehamns stad, tekniska verken
 Landskapsregeringens fastighetsverk

Samtliga har förhållit sig positiva till övervakningen. Nämnas kan att
Övernäs skola som är granne med Ålands gymnasiums byggnader på
Östra/Västra skolgatan 2 har motsvarande kameraövervakning såväl
inomhus som uthomhus.
Myndigheten = registerföraren måste upprätthålla en
registerbeskrivning med förteckning och placering av varje kamera
samt vem/vilka som är ansvariga för övervakningen. Detta gäller då
kamerorna sparar materialet. Övriga krav:
 Kameraövervakningen måste ha en verksamhetsplan.
 Om kameraövervakning ska informeras med tydlig skyltning.
 Bandat material får inte användas för annat ändamål än vad som framkommer i
registerbeskrivningen och verksamhetsplanen.
 Uppgifter som man har fått genom kameraövervakning får inte utlämnas i strid
med sitt användningsändamål till utomstående.
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 Bandinspelningarna får inte finnas till påseende för utomstående t.ex. via
övervakningsmonitorer.
 Bandinspelningarna skall förstöras genast när de har blivit onödiga.

Kameraövervakning som utförs på arbetsplatser
Om kameraövervakning som utförs på arbetsplatser regleras det också i
lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). Arbetsgivaren får
utöva kameraövervakning som kontinuerligt förmedlar bild eller spelar
in, ifall det är frågan om
 tryggande av säkerheten av de anställda och andra personer som vistas i
utrymmena
 skyddande av egendom
 övervakning av vederbörlig funktion av produktionsprocesser eller
 förebyggning eller utredning av situationer som äventyrar säkerheten, egendom
eller produktionsprocesser.

Ålands gymnasiums kameraövervakning
Övervakningskamerorna kommer mestades att filma utomhus kring
byggnaderna vid Neptunigatan 19 och Östra skolgatan 2 samt Västra
skolgatan 2. De enda två inomhuskamerorna filmar i Ålands
gymnasiums centrallager på Neptunigatan 19 samt i rummet där
lastbilssimulatorn är placerad.

Syftet med kameraövervakningen
Syftet med kameraövervakningen är att förebygga och/eller utreda
brott samt att skydda egendom. Eftersom skolbyggnaderna ligger i
centrum av Mariehamn förekommer trafik såväl i fordon som till fots på
skolområden såväl kvällstid som helger. Det främsta syftet med
övervakningen är att förebygga skadegörelse, okynnesbeteende och
brott. Senast i augusti 2016 gjordes inbrott i en av lokalerna på
Neptunigatan 19. Vi tror att kameraövervakning kan ha en
förebyggande effekt gällande såväl skadegörelse som inbrott.

Ansvar
IT-chefen ansvarar för att registerbeskrivning och verksamhetsplan
uppgörs samt att till denna fogas situationsplan över tomtområdena
med kameraplaceringarna utmärkta.
Registerbeskrivningen är uppgjord. IT-chefen ansvarar för att de
systemansvariga som sköter drift och lagring informeras om sina
rättigheter och skyldigheter.
Verksamhetsplanen uppgörs när eventuella övervakare utsetts. ITchefen ansvarar för att dessa informeras om sina rättigheter och
skyldigheter.
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Ytterligare information
http://www.tietosuoja.fi/sv/index/useinkysyttya/kameravalvonta.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/t
ietosuojavaltuutetuntoimisto/brochyrer/kGxSaUc3j/Arbetslivetsintegri
tetsskydd8211handbok.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/t
ietosuojavaltuutetuntoimisto/brochyrer/ncKQ3UXBX/Integritetsskydd_
och_behandling_av_personuppgifter_i_samband_med_kameraovervakni
ng.pdf

