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Syftet med kameraövervakningen 
iWork NKPG:s lokaler har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse och inbrott. För att i 
framtiden kunna förhindra men även utreda brott har beslut tagits att samtliga lokaler där 
iWork NKPG bedriver verksamhet, ska kameraövervakas med ljud och bildupptagning i 
realtid. De lokaler som avses är arbetsrum och servering.  
Inhämtat material får inte användas för något annat ändamål än ovanstående. Materialet får 
heller inte spridas till annan part förutom brottsbekämpande myndigheter om det behövs 
för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott som har fängelse på straffskalan. 
Materialet får också lämnas ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för 
räddningstjänst, om uppgifterna behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att 
begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka. 
 
 
Rättslig grund 
iWork NKPG har, i egenskap av ett privat företag ingen förpliktelse att använda sig av 
kameraövervakning. Beslutet grundas därför på en sk intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i 
dataskyddsförordningen. För att minska risken att drabbas för inbrott och annan 
skadegörelse samt att öka chanserna att klara upp eventuella brott mot verksamheten, 
bedöms kameraövervakning av lokalerna väga tyngre än skyddandet av de personuppgifter 
som samlas in. Till registrerade personer hör besökare i Fiket by iWork samt deltagare och 
besökare i verksamheten i övrigt.  
 
Personuppgifter 
iWork NKPG sparar personuppgifterna i sju (7) dagar innan de raderas.  De registrerade 
personerna har rätt att få sina uppgifter raderade samt svar på sina frågor. Registrerade 
personer har också rätt att ta kontakt med Datainspektionen om man anser att reglerna för 
kameraövervakning överskridits av företaget. Kontaktuppgifter till VD som också är ansvarig 
och den enda person som har tillgång till det ljud-, och bildmaterial som samlas in, finns 
längst ner i detta dokument. All hantering av inkommet material sker manuellt.  
 
Kontaktuppgifter 
Ansvarig för inhämtat bild-, och ljudmaterial:  
Vahidin Osmic, tfn: 070- 761 91 47, mail: vahidin.osmic@iworknkpg.se  
VD iWorkNKPG Väglednings-, och utvecklingscenter 
 
Hemsida: www.iworknkpg.se 
 


