AaB’s ITV-politik (politik om videoovervågning på AaB)
Formål:
Videoovervågning på AaB er etableret for at øge medarbejdernes, de frivilliges og spillernes tryghed ved at
færdes på AaB og som forebyggelse af kriminalitet samt for at give politiet bedre mulighed for at opklare
eventuelle tyveri, indbrud, hærværk eller lignende på AaB.

Politisk ansvarlig:
Det bestyrelsesmedlem, der står for driften af AaB anlæg, er den politiske ansvarlige, hvilket pt. er
næstformand, NC. Den politiske ansvarliges opgave er at sikre, at AaB’s video overvågning og brugen af
data (videooptagelser) sker i overensstemmelse med AaB’s ITV-politik, herunder at de 3 dataansvarlige er
instrueret om deres opgaver ifølge AaB’s ITV-politik.

Dataansvarlig:
Der er udpeget 3 medarbejdere som dataansvarlige og med adgang til data (overvågningen) Disse 3
personer er pt. Claus Fallingborg, inspektør Ole Torp og administrator Ole Christensen.
De er instrueret i brug for videoovervågningen, og er gjort opmærksom på at
•

•
•
•
•

Videooptagelser kun må ses igennem ved tilstedeværelse af minimum 2 af de 3 dataansvarlige
samt kun når der er mistanke om eller der er sket særlige/kriminelle hændelser som f.eks.
hærværk, tyveri, overfald mm.
Videoovervågningen (live) bruges kun til at teste/sikre, at videoovervågningen virker, samt hvis der
er mistanke, om en person er i gang med at begå en kriminel handling.
Der må i øvrigt ikke ske en systematisk overvågning af personer på AaB
Data (videooptagelser) må ikke videregives til andre, dog med undtagelse af politiet, hvis der er
mistanke om der er sket en kriminel handling.
De skal sikre, at data (videooptagelse) bliver automatisk slettet efter 30 dage.

Lagring af data:
Videokameraerne optager 24 timer i døgnet. Alle data (videooptagelser), der lagres på harddiskoptageren,
slettes automatisk efter 30 dage.
Hvis der inden udløb af de 30 dage er opstået en tvist (mistanke om en kriminel handling), kan
videooptagelser af den pågældende person gemmes i mere end 30 dage, og optagelser kan overdrages til
politiet for videre efterforskning. Hvis denne persons identitet er kendt, skal personen inden udløb af de 30
dage underretters om, at videooptagelserne gemmes. Personen, tvisten drejer sig om, har ret til efter
anmodning af få udleveret en kopi af optagelserne.
Videregivelse af data:
Videooptagelser videregives ikke, medmindre det er til politiet, som skal bruge videooptagelserne til at
undersøge/opklare, om der er sket kriminelle handlinger samt eventuelt som bevismateriale for politiet.

AaB’s ITV-politik (politik om videoovervågning på AaB)
Sikring af data:
Alle data (videooptagelser) gemmes på en harddisk, der er placeret i aflåst skab, således uvedkommende
ikke har adgang til dataene.
Det er kun udvalgte medarbejdere, der har adgang til dataene, der kun kan ses ved indtastning af et
brugernavn og en adgangskode. Disse medarbejdere kan se video optagelser live eller optagelser op til 30
dage tilbage i tiden.
Skiltning
Der er opsat skilte på indgangsdøre samt ved indkørsel til området, om at området er videoovervåget.
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