Behandling af persondata i forbindelse med TV-overvågning
Når du opholder dig på Dole Nordics område, kan du risikere at blive optaget af Dole Nordics TVovervågning. Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver
form for behandling af personoplysninger i forbindelse med TV-overvågning, og derfor har Dole
Nordic pligt til at informere dig om behandlingen.

Dole Nordic er dataansvarlig
Dole Nordic er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Vores kontaktoplysninger:
Dole Nordic A/S
Sleipnersvej 3
DK-4600 Køge
E-mail: GDPR@dolenordic.com
CVR: 29778108

Formålet med behandlingen
•
•
•

At opklare evt. konkrete hændelser / tvist (eks. ved afsendelse / modtagelse af varer)
At forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk
At øge tryghed for de personer, der færdes i de TV-overvågede områder

Retsgrundlag af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i hhv.:
•
•

TV-overvågningsloven
Databeskyttelsesforordningen art. 6 litra f

Kategori af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det TV-overvågede
område. Som kan omfatte:
-

Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det TV-overvågede område

Behandling af dine personoplysninger
Dole Nordic – TV-overvågning – 2022 10

Vi må kun behandle optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse med TVovervågning, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen
sker med henblik på at fremme trygheden for personer, som færdes i det TV-overvågede område.
Optagelser videregives til politiet (ved kriminalitetsopklarende øjemed) i overensstemmelse med TVovervågningsloven§ 4c.
Medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, må vi ikke offentliggøre videooptagelser,
videregive eller vise disse til andre end politiet.
Dog må vi gerne videregive optagelser, hvis dette følger af lov.

Behandlingens varighed
Som udgangspunkt slettes optagelserne automatisk senest 30 dage efter optagelserne har fundet
sted.
Undtagelsesvis kan videooptagelser opbevares så længe det er nødvendigt i en konkret tvist eller
ved kriminalitet som er blevet politianmeldt.
I de tilfælde, hvor der er mistanke om kriminelle forhold, som efterforskes af en politimyndighed,
opbevares oplysningerne, indtil oplysningerne er overladt til politiet. Herefter slettes oplysningerne.
I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelsen skal
bruges i en konkret tvist vedr. en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet
særskilt herom.

Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Dole Nordics behandling
af dine oplysninger – dem kan du læse mere herom nedenfor.
-

Ret til at se dine oplysninger
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til begrænsning af behandling
Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid benytte dig af disse rettigheder. Ønsker du har gøre brug af dine rettigheder,
bedes du kontakte os.

Klage til politiet og til Datatilsynet
-

Ved klage over opsætning af overvågningskameraer skal dette indbringes for politiet.
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du utilfreds med den måde vi behandler dine
personoplysninger eller hvis du ikke er enig i vores håndtering af sagen.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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