Anmälan om
kameraövervakning

Anmälningsavgift 700 kronor ska betalas

4. Typ av verksamhet på
övervakningsplatsen

samtidigt som anmälan lämnas in.

Ange vilken typ av verksamhet som bedrivs på

Anmälningsavgift

övervakningsplatsen genom att markera med
Inbetalning görs till Länsstyrelsen Skåne,

kryss i lämplig ruta. Flera alternativ kan

bankgirokonto 102-2912. På talongen anges

förekomma samtidigt. Med ”butik, tjänster”

”Kameraövervakning” samt namnet på den

avses videouthyrning, skomakare eller

som ska bedriva kameraövervakningen.

resebyrå och liknande. Restaurang och andra
näringsställen räknas inte hit.

Skyltning
Upplysning om att kameraövervakning sker

Kamera

ska lämnas genom tydlig skyltning. Om

Övervakningen får endast ha till syfte att

ljudupptagning sker ska detta skyltas särskilt.

förebygga, avslöja eller utreda brott.
Övervakningskameran ska vara fast monterad

1. Anmälare

och försedd med fast optik. Det gäller inte

Uppgifter om den person eller det företag

parkeringshus där även annan teknik är tillåten.

som ska bedriva kameraövervakning.

5. Bildinspelning

2. Kameraplats och kontaktperson

För bank och post får, förutom de inre

Ange besöksadressen för den plats som ska

utrymmena, även området omedelbart

övervakas. En kontaktperson som är ansvarig

utanför in- och utgångar samt

för över- vakningsplatsen ska finnas. Ange

betalningsautomater och liknande anordningar

kontaktpersonens namn och telefonnummer.

i anslutning till lokalen övervakas. Ljud får
endast spelas in och lyssnas av vid misstanke

3. Uppgift om vem som sköter
övervakningen

om brott.

Ange om övervakningen bedrivs på annan

För butiker, tunnelbanestationer och

plats än där kamerorna finns. Även den, som i

parkeringshus gäller att bilder får spelas in av

sina egna lokaler låter personal från ett annat

samtliga utrymmen, med undantag för

företag sköta övervakningen, ska upplysa om

omklädningsrum, provhytter, toalettutrymmen

detta. Ange företagets namn och

och liknande platser i butiker. Ljud får inte

besöksadress (inte boxadress).

Postadress

Besöksadress

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Telefon

spelas in och lyssnas av.

Telefax

Bankgiro

010-224 10 00

010-224 15 00

102-2912

010-224 10 00

010-224 15 00

E-post/Hemsida

skane@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/ska

De behandlade bilderna får inte hanteras av
fler personer än nödvändigt. Inspelat material

Personuppgifter

får bevaras under högst två månader.

Länsstyrelsen registrerar och behandlar de
personuppgifter som du lämnar till oss för

Överenskommelse med personalen

att vi ska kunna hantera din ansökan på ett

Den som ska bedriva övervakning i butik

smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter.

måste göra en skriftlig överenskommelse om

Vi behandlar personuppgifterna enligt

detta med skyddsombud, skyddskommitté

bestämmelserna i personuppgiftslagen

eller facklig organisation som företräder de

(SFS 1998:204).

anställda på arbetsplatsen. Om man inte kan
komma överens krävs tillstånd.
Överenskommelsen med företrädare för de
anställda i en butik behöver inte lämnas till

Anmälan skickas till:

länsstyrelsen men ska finnas dokumenterad

Länsstyrelsen Skåne

och kunna visas upp för Länsstyrelsen vid

Förvaltningsavdelningen

eventuell tillsyn.

291 86 Kristianstad

Om skyddsombud, skyddskommitté eller
facklig organisation som företräder de
anställda på arbetsplatsen saknas behövs
ingen överenskommelse.

Anmälan om
kameraövervakning
Länsstyrelsen Skåne
Förvaltningsavdelningen
291 86 Kristianstad
1. Anmälare
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

E-postadress

2. Kameraplats och kontaktperson

Kameraplatsens besöksadress och namn på Banken/Posten/Butiken/Tunnelbanestationen/Parkeringshuset
Postnummer

Ort

Kontaktperson (för- och efternamn)

Telefonnummer

3. Uppgifter om vem som sköter övervakningen (om annan än vid punkt 2)
Företagsnamn

Telefonnummer

Besöksadress
Postnummer

Ort

4. Typ av verksamhet på övervakningsplatsen
Butik

Butik varor
(ange bransch)

Butik tjänster
(ange bransch)

Postadress

Besöksadress

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Butik uthyrning
(ange bransch)

Telefon

Bank i butik

Telefax

Bankgiro

010-224 10 00

010-224 15 00

102-2912

010-224 10 00

010-224 15 00

Post i butik

E-post/Hemsida

skane@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/ska

Bank och postkontor
Bank

Post

Övervakning av området omedelbart utanför in- och utgångar?

Ja

Nej

Övervakning av uttagsautomat/motsvarande?

Ja

Nej

Sker ljudavlyssning/ljudinspelning vid misstanke om brott?

Ja

Nej

Övervakning av parkeringshus
Övervakning av tunnelbanestation/tunnelbanevagn
5. Bildinspelning
Ja
Nej
Ange befattning på de personer som ska ha tillgång till inspelat material. t.ex. ägare, VD

Namnunderskrifter
Ort och datum

Namnunderskrifter
Namnförtydligande

