UDDANNELSE
FOR VOKSNE

Vers. oktober 2018

Information om videoovervågning på VUC Vest
Du modtager denne information om videoovervågning, fordi du har regelmæssig gang på VUC Vest.
Nedenfor finder du information om vores videoovervågning, og de nærmere retningslinjer herfor:
VUC Vest har opsat videoovervågningskameraer på afdelingen i Esbjerg, der optager i kantinen, i skolegården
ud mod Nørregade og i cykelkælderen. Videoovervågningen sker af sikkerhedsmæssige årsager og med
kriminalitetsforebyggende formål, bl.a. for at forebygge indbrud og tyveri.
Optagelserne gemmes i maksimalt 30 dage, men kan blive gemt i længere tid, hvis de skal bruges til
efterforskning af en bestemt hændelse. Optagelserne kan desuden følges i realtid af VUC Vests pedel, Jan
Poulsen.
Vi kigger kun på optagelserne, hvis vi har en mistanke om, at der er foregået noget, som strider mod VUC
Vests retningslinjer og politikker, fx mistanke om strafbare forhold og lignende. Optagelserne vil alene blive
gennemgået af personer, som er blevet udpeget af VUC Vests ledelse hertil.
Vi kan udlevere optagelser til politiet, hvis der er mistanke om, at der er begået strafbare forhold på VUC
Vests område eller lovgivningen i øvrigt giver hjemmel hertil.
Herudover vil udlevering af optagelser til tredjemand ske, hvis der foreligger en lovhjemmel hertil, eller hvis
personer på optagelsen har givet udtrykkeligt samtykke til udleveringen.
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er
fastsat i lovgivningen.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Desuden
har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine
personoplysninger.
Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold,
medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at
kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os
VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg, Tlf. 76 12 17 20, vucvest@vucvest.dk
Hvis du er uenig i måden, hvorpå VUC Vest behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.
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