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Kamerabevakningspolicy på KFUM Central och KOM Hotel, Stockholm 
Detta är en policy med förklaringar gällande kamerabevakning på KFUM Central och KOM Hotel. 

Utöver policyn finns det dokumentation för rutiner vid hantering av personuppgifter i samband med 

kamerabevakning. Hanteringen av kamerabevakning är också med i integritetspolicyn för KFUM 

Central respektive KOM Hotel. 

 

Bakgrund 

Lagen för kamerabevakning ändrades 1 augusti 2018. Bestämmelserna om vad som gäller för 

att få kamerabevaka finns i dataskyddsförordningen och i kamerabevakningslagen. 

Privata verksamheter, som till exempel hotell och restauranger, behöver inte längre söka 

tillstånd hos länsstyrelsen för att kamerabevaka ytor dit allmänheten har tillträde. Befintliga 

tillstånd och anmälningar har upphört att gälla. Däremot ställs det krav på att vi som ska 

kamerabevakar själva ser till att följa reglerna. Såväl kameraövervakning av ytor dit 

allmänheten har tillträde och ytor dit allmänheten inte har tillträde, till exempel 

personalmatsal, omklädningsrum, soprum mm, måste följa kraven i hela 

dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Om dataskyddsförordningen och 

kamerabevakningslagen inte följs kan Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, ta ut en 

sanktionsavgift. Läs mer på Datainspektionens webbplats: 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/. 

 

Hantering av bevakningsmaterial 

Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt 22§, kamerabevakningslagen 

och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Den som tar del av 

information som har inhämtats genom kamerabevakning får inte obehörigen röja eller 

utnyttja det som han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet kan det vara fråga om ett brott mot tystnadsplikten. 

Man får dock lämna ut material till brottsbekämpande myndigheter, som exempelvis 

Polismyndigheten, om uppgifterna behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka 

brott som har fängelse i straffskalan. 

Om uppgifterna behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa 

verkningarna av en redan inträffad olycka får material från kamerabevakningen även lämnas 

ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänsten. Däremot får till 

exempel en butik inte lämna över bilder till en annan butik.  

Tanken bakom lagstiftningen är att det ska vara brottsbekämpande myndigheter, som 

Polismyndigheten, som ska bedöma om det finns ett behov av att sprida bilder vidare. 

Rättslig grund för kamerabevakning 

Dataskyddsförordningen innebär att vi måste ha en rättslig grund för att få kamerabevaka. 

Den vanligaste rättsliga grunden är intresseavvägning. Detta betyder att vi ska väga våra 

behov och intresse av att kamerabevaka mot det intrång som kamerabevakningen innebär 

för gästernas respektive de anställdas integritet. Det måste också finnas ett berättigat 

intresse för att vi ska få kamerabevaka. Med detta menas till exempel att förebygga och 

utreda brott. 
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Högre krav på information om kamerabevakning 

KFUM Central och KOM Hotel har skyltar som talar om vem som kamerabevakar samt 

upplyser om våra kontaktuppgifter. Det måste också finnas viss annan information, till 

exempel på vår webbsajt, med uppgift om varför vi kamerabevakar, vilken rättslig grund vi 

stödjer oss på, hur länge vi lagrar uppgifterna och vilka rättigheter de registrerade har, det 

framgår av integritetspolicyn för KFUM Central respektive Kom Hotel.  

 

Vi har dokumenterade rutiner som bland annat beskriver handhavandet av kameror och 

vilka som har tillgång till materialet. 

 

Vi är skyldiga att informera personalen om syftet med kamerabevakningen, detta görs 

genom att vi tar upp det på personalmöten, i personalhandboken och i veckobrev. Viktigt att 

bevakningen inte upplevs som integritetskränkande för personalen.  

 

Vid frågor, klagomål eller kommentarer om KFUM Centrals och KOM Hotels behandling av 

kamerabevakning, kontaktas 08-120 114 00 för vidare information. Det går även att kontakta 

oss brevledes med adress; KFUM Central, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm, kuvertet märks 

personuppgiftsansvarig. 

 

 

 

 

 


