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Registerbeskrivning för kamera/ 
videoövervakning inom Ålands gymnasium 

Detta dokument beskriver hur myndigheten Ålands gymnasium hanterar dina  

personuppgifter i samband med den automatiska kamera/videoövervakningen.  

I personuppgiftsbehandlingen följer Ålands gymnasium EU:s 

dataskyddsförordning General Data Protection Regulation – GDPR 

2016/79 som trädde i kraft 25.5.2018. Syftet med GDPR är att stärka 

den enskilda individens skydd vid personuppgiftsbehandling. 

Ålands gymnasium ansvarar för all behandling av personuppgifter 

inom myndighetens verksamhet. Inspelning av video och stillbild är en 

personuppgift om enskilda personer kan identifieras utgående från 

inspelningen. 

Registerförare 
Namn: Ålands gymnasium 

Adress: Neptunigatan 21, 22100 Mariehamn 

Personuppgiftsansvarig 
Registeransvarig är myndigheten Ålands gymnasium. 

Syftet med kameraövervakningen 
Syftet med kameraövervakningen är att skydda Ålands gymnasiums 

egendom samt att förebygga brott eller hjälpa myndigheter med 

utredning av brott. 

Tekniskt ansvar 
Ålands gymnasiums IT-chef ansvarar för övervakningens tekniska 

funktion samt att materialet hanteras enligt dataskyddsförordningen. 

Ålands gymnasiums systemansvariga ansvarar inom ramen för sina 

tjänstebeskrivningar för driften av kamerorna samt lagringen och 
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raderingen av det lagrade materialet. Materialet raderas automatiskt 

efter sju dagar då det skrivs över av nytt material. Delar av material kan  

sparas längre endast under pågående utredningsarbete. Materialet 

förstörs efter avslutad utredning. 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen 
Ålands gymnasium har rätt att behandla dina personuppgifter för att 

uppfylla vårt uppdrag i egenskap av en under Ålands landskapsregering 

hörande myndighet som bedriver utbildningsverksamhet i skolorna 

Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. 

Övervakade uteområden 
Uteområden kring skolhusen på följande adresser bevakas 

 Neptunigatan 6, Mariehamn 

 Neptunigatan 19, Mariehamn 

 Östra skolgatan 2, Mariehamn 

 Västra skolgatan 2, Mariehamn 

Överallt där kameraövervakning sker finns tydlig skyltning. 

Inomhus övervakning 
Inomhus övervakning finns endast på Neptunigtan 19 i centrallagret och 

i rum 21 där Ålands gymnasiums fordonssimulator är installerad. 

Innehåll 
Övervakningsmaterialet innehåller videofilm. Ur videofilmerna kan 

extraheras stillbilder med datum- och tidsstämpel. Materialet kan 

exporteras för eventuell överräckning till polismyndigheter. Eftersom 

de övervakade områdena omfattar bland annat infarter och 

parkeringsplatser kan förutom studerande och anställa även besökare 

ingå i bildmaterialet. Upptagningen är begränsad så att rörelse utanför 

skolans område inte triggar inspelning. 

Överföring till tredje land 
Allt upptagningsmaterial lagras lokalt på Ålands gymnasiums egna 

servrar. Inga data överförs till länder utanför EU och EES. 

Tillgång till material 
IT-chef samt två systemansvariga har tillgång till materialet från 

samtliga kamerors upptagningar. Vaktmästaren/centrallageransvarig 

har tillgång till materialet från den ena kamera som är installerad i 

centrallagret. 
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Kontaktuppgifter 

Personuppgiftsansvarig 

Ålands gymnasium 

Neptunigatan 21 

22100 Mariehamn 

tfn +358-18 536 200 

Dataskyddsansvarig 

IT-chef Ronny Holmström-Wall 

ronny.holmstrom@gymnasium.ax 

+358-18 536 206 

Ålands gymnasiums dataskyddsombud 

Marcus Söderholm och Magnus Unger 

dpo@ada.ax 

+358-18 12 900 


