INSTRUKS FOR KAMERAOVERVÅKING AV GARASJEANLEGG
Formål:
Kameraovervåkning er installert og skal benyttes for å avdekke hvem som kan ha gjort tyveri
eller vesentlige skade på eiendom eller materielle verdier.

A) Hva kan utløse gjennomgang av opptak og hvordan:
Sameier eller beboer med fast adresse i Konows gate 83 kan rettes skriftlig henvendelse
eventuelt via e-post for å få utløst en gjennomgang av opptak. Med henvendelsen må det
foreligge referanse til politi-anmeldelse eller sak til forsikrings-selskap som følge av innbrudd
og/eller tyveri av/i bil eller bod i garasje eller annen vesentlig skade på eiendeler.
Før gjennomgang av opptak kan utføres, må tidspunkt for tyveri/skade avdekkes så nøyaktig
som mulig av den skadelidte, for eksempel ved hjelp av forespørsler til andre
sameiere/beboere. Opptak skal ikke benyttes for å avdekke når eventuelt tyveri/skade har
skjedd, da det vil være for arbeidskrevende og vil kunne avdekke opphold i garasjeanlegg
som tilhører privatlivets fred.
Ved skade på sameiets eiendom eller materiell følges samme prosedyre.

B) Hvem skal godkjenne gjennomgang av opptak:
Minimum to styremedlemmer skal godkjenne gjennomgang. Bekreftelse gjøres i loggbok, se
neste punkt.

C) Loggbok – Sporing av gjennomgang av opptak.
Det skal føres en loggbok, eventuelt som en automatisk registrering i
overvåkningsapplikasjonen, hvor det fremkommer hvem, når og hvorfor med en referanse til
dokumentasjonen beskrevet i punkt A), samt signering/reg. av de styremedlemmer som har
godkjent gjennomgang.

D) Hvem skal gjøre gjennomgang av opptak.
Styret utnevner en sameier og en stedfortreder som gis tilgang til gjennomgang av opptak.
De utnevnte skal gi erklæring, se eget dokument, for at gjennomgang gjøres i henhold til
denne instruks og ikke misbrukes.
Tilgang skal beskyttes med personlig passord i overvåkningsapplikasjonen.

E) Bruk av opptak.
Funn på opptak som antas å kunne være til hjelp for å oppklare eller avdekke tyveri eller
vesentlig skade skal overlates til Politi eller forsikringsselskap for videre etterforskning eller
bruk.
Styre eller sameiere skal ikke bruke eller konfrontere personer med opptak.
Utover ovennevnte skal Datatilsynet regler følges.
https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Kameraovervaking/
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