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Kompletterande information om kamerabevakning 
 

 

Skanska Sverige AB, 556033–9086, (”Skanska”) bedriver kamerabevakning på 

ett antal platser. Specifik information finns anslagen på respektive plats.  

 

Kamerorna spelar in rörliga bilder (filmer). På så sätt kan dina personuppgifter 

komma att behandlas. Om även ljud upptas framgår det av specifik information 

på respektive plats.  

 

Skanska är personuppgiftsansvarigt för behandlingen.  

 

Syftet med bevakningen är att förhindra och förebygga, upptäcka och utreda 

obehöriga personer som gör sig skyldiga till brott i Skanskas lokaler och 

utrymmen.  

 

Skanskas intressen av att skapa trygghet för personal, besökande och att skydda 

andra värdefulla tillgångar bedöms överväga det integritetsintrång som 

övervakningen innebär.  

 

Lagrad information raderas senast efter sju dagar efter inspelningstillfället, om 

inte omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. inträffad incident, fordrar längre 

sparande eller särskilt anslås på plats. Personuppgifterna behandlas endast inom 

ramen för Skanskas verksamhet 

 

Skanska har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för 

att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst. 

 

Endast ett fåtal behöriga personer inom Skanska har tillgång till det inspelade 

materialet. Skanska kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje 

part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning 

av brott. Vid inträffad incident kan Skanskas samarbetspartners avseende 

säkerhet komma att få del av en begränsad del av uppgifterna.  
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Du har följande rättigheter:  

• Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så 
är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med 
ytterligare information om behandlingen.  

• Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du 
rätt att begära att uppgifterna rättas.  

• Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas 
eller att behandlingen begränsas.  

• När behandling utförs med stöd av intresseavvägning (t.ex. 
informationsutskick) har du rätt att invända mot sådan behandling.  

• Du har rätt att spärra användning av personuppgifter för 
direktmarknadsföringsändamål. 

• Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla 
ditt samtycke. 

• På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med 
dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. 
dataportabilitet. 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, har frågor eller funderingar är du 

välkommen att ta kontakt. Se kontaktuppgifter nedan. Om du anser att Skanska 

behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid med dataskyddslagstiftningen 

kan du inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (se https://www.imy.se/), 

Telefon: 08-657 61 00.  

 

Uppkommer frågor kring denna kamerabevakning, vänligen vänd er till Skanska 

Sverige AB:s DPM (dpm_busverige@skanska.se), telefon 010-448 00 00. 
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