Policy och riktlinjer för kameraövervakning på British Junior

 Med stöd av KbL (kamerabevakningslagen) så har skolan beslutat om att installera
övervakningskameror inomhus.
 På British Junior Secondary finns sju övervakningskameror uppsatta för att övervaka
korridorer och allmänna utrymmen.
 Syftet med kameraövervakningen och behandlingen av inspelat material är att
förebygga skadegörelse, kränkande behandling och öka tryggheten bland skolans
elever.
 Skyltar informerar om att skolans lokaler är kameraövervakade.
 Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med
kamerabevakningen är genom en så kallad intresseavvägning i enlighet med art. 6 p.1.f
i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av
kamerabevakningen väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som den
kan innebära.
 Inspelat material lagras på särskilt datalagringsmedia i
kamerabevakningsutrustningen och även på skolans servrar. Materialet lagras i en
vecka för att sedan raderas per automatik.
 Det är säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade
materialet. Materialet hanteras med sekretess enligt 22 § i kamerabevakningslagen.
 Skolan kan lämna ut material till polisen om det föreligger misstanke om brott.
 Skolan har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via
bevakningskamerorna. Den rättsliga grunden för behandling är intresseavvägning.
Skolan har intresse av att motverka skadegörelse och öka tryggheten bland eleverna.
 Du som besökare av skolan har rätt att få information om hur British Junior
behandlar personuppgifter med anledning av skolans kameraövervakning.
 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du kan även ha invändningar
mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär
rättelse, radering eller invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den
kommer skolan att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.
 Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot
gällande bestämmelser om behandlingen av sådana uppgifter, kan du vända dig till
Datainspektionen.
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