
Københavns Vestegns Politi
Ledelsessekr. Tilladelser

Egegårdsvej 7 5, 2610 Rødovre
T|f.43861448 - Fax 36321480

Ketteholm Grundej erforening
c/o Michael Tidemand
Ketteholm 65

2650 Hvidovre

I Journalnr.:
Dato:
Sagsbehandler.

0700-50190-00045-1 1

- B JU|II 2011
1 3849

Tilladelse til tv-overvåenine

Ketteholm Grundejerforening i Hvidovre har ved skrivelse af 8. maj 2017 ansøgt om tilladelse til tv-

overvågning ved Ketteholms garager samt den lukkede vej med indkørsel fra Kettevej.

Københavns Vestegns Politi har på baggrund af en samlet vurdering af forholdene i området anset det for

væsentligt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelsen at opsætte tv-overvågning. Der meddeles derfor tilla-

delse til at opsætte tv-overvågning jf. vedlagte skitse. Tilladelsen er gældende for en periode af 3 fu fra

dags dato.

Tilladelsen meddeles i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1 190 af I 1. oktober 2007 om tv-overvågning med

senere ændringer $ 2, stk. 2.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- At Ketteholm Grundejerforening, inden for sit formål lovligt kan foretage tv-overvågning, og at

beslutning herom er truffet i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter m.v..

- At der ved tilstrækkelig skiltning eller på anden tydelig måde gives oplysning om, at der foretages

tv-overvågning af stedet.

- At tv-overvågningen indrettes på en sådan måde, at der i videst muligt omfang tages hensyn til be-

boernes privatliv, og at tv-overvågningen ikke må indrettes på en sådan måde, at personer kan bli-

ve overvåget, mens de befinder sig i deres hjem.

Ketteholm Grundejerforening er ansvarlig for, at behandling af personoplysninger i tilknytning til tv-

overvågningen sker i nøje overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser, herunder lovens krav

om saglighed og oplysningspligt i forhold til den registrerede. Der skal iværksættes de fornødne tekniske
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og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab,

misbruges eller i øvngt behandles i strid med loven.

Ketteholm Grundejerforening pålægges at sikre, at optagelserne er af en sådan kvalitet, at disse kan an-

vendes til personidentifikation. Optagelserne må først slettes efter udløbet af l0 dage fra optagelsestids-

punktet, men skal dog slettes senest 30 dage efter optagelsestidspunktet.

Lyd- og billedoptagelser skal snarest efter anmodning herom kunne videregives til politiet i et almindeligt

benyttet filformat eller i originalt filformat med tilhørende viewer.

Kontaktperson, der fungerer som bindeled mellem Ketteholm Grundejerforening og politiet, er følgende:

Michael Tidemand, Ketteholm 65, 2650 Hvidovre, tlf. 29893434.

Ved udpegning af ny kontaktperson skal grundejerforeningen give meddelelse herom til politiet.

Persondataloven, tv-overvågningsloven og yderligere vejledning er tilgængelig på Datatilsynets ttjemme-

side www.datatilsvnet.dk

Denne afgørelse kan påklages til Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V.

Med venlig hilsen
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