
 

Politik om tv-overvågning 
 
Når du opholder dig på Paderup Gymnasiums område, kan du blive optaget af skolens tv-
overvågning. 
 
Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form 
for behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning, og derfor 
har skolen pligt til at informere dig om behandlingen. 
 
I denne politik kan du bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge 
oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og 
hvilke rettigheder du har. 
 
Formålet med behandlingen 
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er: 

• At forebygge og opklare kriminalitet 
• At sikre skolen mod tab og driftsforstyrrelser. 

 
Behandling af personoplysninger og retsgrundlag 
Der kan ske overvågning af enhver, der befinder sig på Paderup Gymnasiums område. 
Billederne fra tv-overvågningen kan ses live på skolens kontor. Desuden har udvalgte 
medarbejdere adgang til livebillederne. 
 
Der behandles oplysninger om, hvem der befinder sig på de overvågede områder og hvor-
når. 
 
Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 
litra e (almindelige oplysninger) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2 (oplysninger om 
strafbare forhold). Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed på 
grundlag af tv-overvågningslovens § 4 c. 
 
Optagelserne bliver ikke videregivet eller vist til andre end til politiet, medmindre du har gi-
vet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov. 
 
Behandlingens form og varighed 
Billedoptagelser fra tv-overvågning gemmes i op til 30 dage. Herefter slettes materialet au-
tomatisk. 
 
Optagelser fra tv-overvågningen gennemses alene i overensstemmelse med formålet, jf. 
ovenfor. Udvalgte medarbejdere, herunder ledelsen, har adgang til at gennemse optagel-
ser. Optagelser må kun gennemses af mindst to medarbejdere i forening. 
 



 

I de tilfælde, hvor der er mistanke om kriminelle forhold, som efterforskes af en politimyn-
dighed, opbevares oplysningerne, indtil oplysningerne er overladt til politiet. Herefter slet-
tes oplysningerne. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i læn-
gere tid, hvis optagelsen skal bruges i en konkret tvist vedr. en persons adfærd. I disse til-
fælde vil personen blive underrettet særskilt herom. 
 
Dine rettigheder 
Elever og medarbejdere ved Paderup Gymnasium henvises til skolens persondatapolitik. 
 
Er du hverken elev eller medarbejder, og befinder du dig på de tv-overvågede områder, 
har du ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Paderup Gymnasium har om dig. I særlige 
tilfælde kan skolen afvise at give dig indsigt i optagelser. Du kan henvende dig skriftligt til 
Paderup Gymnasium på mail: pg@paderup-gym.dk eller almindelig post: Paderup Gymna-
sium, Apollovej 64, 8960 Randers SØ. 
 
Ret til sletning 
I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, op-
lysningerne ellers ville blive slettet. 
 
Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du kan læse mere om dine ret-
tigheder på Datatilsynets hjemmeside. 
 
 
 
Paderup Gymnasium, den 26. august 2021 
Ledelsen 
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