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Oplysning om databehandling i forbindelse med tv-overvågning på Specialområde
Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge - DOK.
Udleveres til de anbragte børn/unge og deres pårørende, medarbejdere og øvrige besøgende
og personer, der ved ophold på DOKs matrikler bliver omfattet af tv-overvågningen.

På DOKs afdelinger, dvs. på Grenen-Dalstrup, Grenen-Glesborg, MultifunC og Koglen er der
opsat tv-overvågning på indendørs fællesarealer. DOK har derudover opsat udendørs tvovervågning.
Når der er tv-overvågning, sker der behandling af personoplysninger. Personoplysningerne
består af både lyd og billedoptagelser.
Region Midtjylland dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Dvs. at Region
Midtjylland er ansvarlig for, at personoplysningerne behandles efter gældende regler.
Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Pligten at opsætte tv-overvågning på indendørs fællesarealer fremgår af Lov om
voksensansvar § 16 a.
Det retlige grundlag for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågningen er
også databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra g samt
databeskyttelseslovens § 8.
TV-overvågning er derudover reguleret i Lov om tv-overvågning.
Formålet med tv-overvågningen er at forebygge kriminalitet og øge sikkerheden på
institutionerne, ligesom oplysningerne kan anvendes i tilsyns- og kontrol øjemed inden for det
nævnte formål.
Kategorier af personoplysninger og kategorier af modtagere
Når Region Midtjylland behandler personoplysninger i form af lyd og billedoptagelser er det
som udgangspunkt almindelige personoplysninger, men afhængigt af situationen på
optagelsen, kan det også være følsomme og fortrolige personoplysninger samt oplysninger om
strafbare forhold. Behandlingen af personoplysninger sker under forudsætning af, at det er
sagligt, nødvendigt og relevant.

Modtagere af personoplysningerne
Der er indgået aftale med ekstern leverandør, SIKOM, som forestår opsætning af kameraer
samt opbevaring af tv-optagelserne. Der er indgået databehandleraftale med SIKOM.
I særlige situationer kan vi blive bedt om at videregive optagelserne fra tv-overvågningen til
relevante myndigheder. Vi videregiver kun oplysningerne, hvis der er en særlig grund til det,
og hvis der er hjemmel til udleveringen.
Optagelserne kan kun udleveres i 3 situationer:
1. Videregivelse sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed
eller
2. Videregivelsen følger af lov
eller
3. Der foreligger samtykke fra personerne på optagelserne
Vedr. nr. 1: Videregivelse sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed
Politiet kan i forbindelse med efterforskning af kriminalitet få udleveret tv-optagelserne, jf.
formålet med tv-overvågning. Ved udlevering til politiet anonymiseres oplysningerne ikke.
Vedr. nr. 2. Videregivelsen følger af lov
Personoplysninger, kan videregives, hvis der er hjemmel til det i anden lovgivning.
For eksempel kan oplysninger videregives til Socialtilsynet jf. Lov om Socialtilsyn.
Socialtilsynets kan anmode om tv-optagelser, når de vurderer det nødvendigt for, at de kan
udføre deres tilsynsopgave.
Som dataansvarlig er det regionen og DOK, der har ansvaret for at sikre personoplysningerne,
inden materialet udleveres. Dvs. i den konkrete situation at tage stilling til dataminimering ved
fx at tv-optagelserne anonymiseres, hvis det er muligt af hensyn til formålet.
Vedr. nr. 3: Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke
Det betyder at alle, der fremgår af tv-optagelserne skal samtykke til udlevering. Hvis der ikke
er samtykke fra alle, skal tv-optagelserne anonymiseres ved fx sløring og beskæring mv.
Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.
Opbevaring af tv-optagelser.
Tv-optagelser skal generelt slettes, når de har opfyldt formålet og senest efter 30 dage. I DOK
er det besluttet, at optagelserne slettes efter 30 dage medmindre, der i en konkret situation er
truffet en anden beslutning.
Øvrig behandling af personoplysninger
Yderligere oplysninger om behandling af dine personoplysninger kan findes på regionens
hjemmeside:
https://www.rm.dk/om-os/Dine-data/

Dine rettigheder
Du har ret til:
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at få indsigt i de personoplysninger, som Region Midtjylland behandler om dig
at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig
i visse tilfælde af få begrænset vores behandling af oplysninger om dig
i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine oplysninger
i visse tilfælde har du ret til, at der ikke træffes automatiske afgørelser om dig

Læs mere om dine rettigheder her:
https://www.rm.dk/siteassets/om-os/dine-data/borgerens-rettigheder/den-registreredesrettigheder.pdf. Vedhæftet som bilag.
Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren
Regionens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på Tlf. 5173 6397 og Tlf. 2966 9495.
Klageadgang
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk
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