
 
 

Information om kamerabevakning på 
hemsida 
Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig:  
Brf Hydrografen 1, Finn Malmgrens väg 4B, 121 38 Johanneshov. www.hydrografen.se. 
info@hydrografen.se 
 
Ändamål:  
Vi samlar in personuppgifter via kameror som är installerade i föreningens garage för att bevaka och 
förebygga inbrott i fastigheten eller i medlemmarnas fordon. Dessa samlar in bild då det sker rörelse 
i garaget. Den rättsliga grunden är intresseavvägning.  
 
Mottagare: 
Endast föreningens styrelse är mottagare av personuppgifterna. 
 
Behandling:  
Vid rörelse i garaget startar inspelning.  
 
Inspelat material lagras i två månader vilket är den tid som styrelsen har fastslagit att vi kan behövas 
för att exempelvis upptäcka skadegörelse. Inget material lämnas till tredje part.  
 
Utlämnande av material till Polismyndighet kan förekomma då brott identifierats. Då är den rättsliga 
grunden för utlämnandet rättslig förpliktelse. 
 
Materialet kommer inte användas för automatiserat beslutsfattande. 
 
Registrerades rättigheter: 
När vi behandlar personuppgifter om dig har du följande rättigheter: 

• Rätt till tillgång 
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett 
registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas. 

• Rätt till rättelse 
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.  

• Rätt att göra invändningar 
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att begära att 
behandlingen begränsas. Det kan du göra genom att maila till styrelsen info@hydrografen.se 

• Rätt till begränsning av behandling 
Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva 
begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har 
du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda. Du kan även hindra 
oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva 
skadestånd.  

• Rätt till radering 
Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att 



 
 

vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet 
att radera uppgifterna. 

• Rätt till dataportabilitet 
Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet 
att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis 
överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

 
Klagomål: 
Om du inte är nöjd med hur Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1, hanterar dina personuppgifter 
kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet av GDPR. 
 
Kontakta Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1, via info@hydrografen.se för att utöva dina 
rättigheter eller om du har frågor och synpunkter kring vår hantering av personuppgifter. 
 
//Uppdaterad 2021-03-14 


