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Information om Uppsala parkerings AB:s
personuppgiftsbehandling vid användning av
kroppskamera
Allmänt
Uppsala parkerings AB använder sig ibland av kroppskameror i samband med
parkeringsvakters arbete, monterade på personalens kläder. Att vi filmar vissa
situationer under ett arbetspass kan innebära att dina personuppgifter kommer att
behandlas av oss, i de fall du förekommer på en film. Vi vill därför här informera om hur
och varför vi behandlar dina personuppgifter. I detta dokument anges vilka
personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, vilka rättigheter du har och
vart du kan vända dig om du har klagomål.
Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är Uppsala parkerings
AB.
I de fall brott förekommer på en film kan filmen komma att användas som
bevismaterial. Det innebär att Uppsala parkerings AB kan komma att tillhandahålla
filmer med identifierbara personer till brottsbekämpande myndigheter.
För information om bolagets övriga personuppgiftsbehandling se dokument,
Information om Uppsala parkerings AB:s personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Uppsala parkerings AB
S:t Olofsgatan 33 B, 753 30 Uppsala
Telefon: 018-727 40 10
E-post: registrator@uppsalaparkering.se
Dataskyddsombud:
JP Infonet AB
Kontaktperson: Laura Gashi
Telefon: 042-29 33 12
E-post: dso.uppsalaparkering@jpinfonet.se
Tillsynsmyndigheten:
Integritetsskyddsmyndigheten
https://www.imy.se/
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Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen, det vill säga syftet med att vi filmar, är att minska risken
för allvarliga tillbud samt hot och våld mot vår personal, samt att parkeringsvakterna
skall kunna utföra sitt arbete vid pågående myndighetsutövning. Med hjälp av filmning
med kroppskameror är det möjligt för parkeringsvakterna att avvärja hotfulla
situationer och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt vid
parkeringsvakternas arbete. Vid en hotfull situation kan parkeringsvakten välja att
starta en inspelning och du blir då i samband med detta informerad om att så sker.
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat syfte än det för
vilket de insamlades.

Rättslig grund för behandlingen
Den rättsliga grund i dataskyddsförordningen, GDPR, som vi stödjer vår behandling på
är artikel 6.1 f) GDPR, behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Uppsala
parkerings AB:s berättigade intressen, vilka i detta fall väger tyngre än den
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Kategorier av personuppgifter
De kategorier av personuppgifter som behandlingen omfattar är film- och
ljudinspelningar.
Känsliga personuppgifter
Vid behandling av personuppgifter genom användning av kroppskameror i situationer
med våld eller hot mot tjänsteman, eller förgripelse mot tjänsteman (brott mot 17 kap
1-2 §§ brottsbalken), kan känsliga personuppgifter komma att behandlas som en följd
av verksamhetens art, även om Uppsala parkerings AB så långt som möjligt kommer
sträva efter att så inte ska ske.
Det undantag i artikel 9.2 GDPR som Uppsala parkerings AB tillämpar för att få
behandla dessa personuppgifter är artikel 9.2 g) GDPR. Behandlingen är nödvändig av
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade
syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla
bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades
grundläggande rättigheter och intressen.
Den person som filmas kan även själv uppge personuppgifter av känslig karaktär när
hen spelas in, om exempelvis etnicitet eller sexuell läggning, vilket kan anses vara ett
undantag enligt punkt 9.2 e) GDPR, att den registrerade själv har offentliggjort
uppgifterna.
För att säkerställa att behandlingen står i proportion till det eftersträvade syftet
begränsas behandlingen av känsliga personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt
och alla möjliga nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.
Exempelvis raderas allt material som inte är absolut nödvändigt för att uppnå
ändamålet med behandlingen och åtkomst till material behörighetsbegränsas. Det
finns tydliga riktlinjer och rutiner för hanteringen av känsliga personuppgifter. Alla
parkeringsvakter får på förhand instruktioner och utbildning i hantering av
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kroppskamerorna däribland information om i vilka situationer de absolut inte ska
filma. Personer som blir filmade ska även muntligen underrättas om att så kommer att
ske innan inspelning startas.
Inspelat material undantas från automatisk gallring endast i de fall då materialet kan
komma att behövas vid en eventuell rättsprocess. Detta är i enlighet med punkt 9.2 f)
GDPR, att behandlingen sker för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk.
Personuppgifter om lagöverträdelser
Vid behandling av personuppgifter genom användning av kroppskameror i situationer
med våld eller hot mot tjänsteman, eller förgripelse mot tjänsteman (brott mot 17 kap
1-2 §§ brottsbalken), kan även personuppgifter om lagöverträdelser, artikel 10 GDPR,
komma att behandlas. Uppsala parkerings AB har rätt att behandla personuppgifter
om lagöverträdelser eftersom det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna
fastställas, göras gällande eller försvaras.

Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del
av personuppgifterna
De som kommer att få tillgång till personuppgifterna är medarbetare inom Uppsala
parkerings AB, i första hand endast parkeringsövervakningens ledning, registrator och
behörig chef eller personal som tilldelats behörighet av VD eller avdelningschef.
Filmade sekvenser där identifierbara personer förekommer kan även överlämnas till
Polismyndigheten eller någon annan myndighet och hanteras då i deras system. Vid
brott eller eventuell misstanke om brott där Polismyndigheten eller någon annan
myndighet begär att uppgifter utlämnas görs detta enligt gällande lagstiftning.
Efter att en film är sparad i Uppsala parkerings AB:s databas så är den att betrakta som
en allmän handling som kan komma att lämnas ut i enlighet med
offentlighetsprincipen. En film kan dock beläggas med sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Det innebär att filmsekvenser som anses vara allmänna
handlingar skall genomgå en sekretessbedömning innan utlämnande. Detta kommer
göras av personal som bedöms lämplig för uppgiften och vid behov finns möjlighet att
ta hjälp av kommunjurist.

Tredjelandsöverföring
Personuppgifter förs inte över till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Inspelat material förs över till Uppsala parkerings AB:s databas, som endast
parkeringsövervakningens ledning har tillgång till. Materialet ligger på servern i
databasen i 72 timmar och raderas sedan automatiskt. Om händelse har lett till
incidentrapport och polisanmälan måste filmsekvensen sparas manuellt för att sedan
kunna användas som bevis i kommande utredning. Materialet kan i sådana fall komma
att sparas längre tid än 72 timmar i syfte att kunna användas som bevis i kommande
utredning.
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Om en film sparas i syfte att utgör bevis i en polisanmälan ska den bevaras i enlighet
med Arkivlag (1990:782). Filmerna kommer då att lagras som allmänna handlingar i
enlighet med Arkivlagen tills de gallras utifrån gällande kommunala bestämmelser.

Förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet
profilering?
Inget automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer.

Dina rättigheter
Du har rätt att av personuppgiftsansvarig begära tillgång till dina personuppgifter,
begära rättelse eller radering av dina personuppgifter samt begränsning av
behandlingen som rör dig. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina
personuppgifter samt rätt till dataportabilitet.
Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats,
www.imy.se
Vid synpunkter, frågor och klagomål
Om du har synpunkter, frågor eller klagomål avseende vår behandling av dina
personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta
personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud eller Integritetsskyddsmyndigheten.
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen
kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.
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