
 
Behandling af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning 
  
A/B Lersøgaard behandler personoplysninger i forbindelse med videoovervågning af visse områder 
hos A/B Lersøgaard. A/B Lersøgaard skal i medfør af databeskyttelsesforordningen give en række 
oplysninger om vores behandling.  
 
A/B Lersøgaard er ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er Midgårdsgade 5, 2200 København 
N, telefon 35831512 og e-mail til kontor@abl1926.dk  
 
Behandlingen sker primært af sikkerhedsmæssige årsager og dermed for at sikre sikkerhed på ejen-
dommen beliggende på Hothers Plads 1-35, Midgårdsgade 5-15 og Borgmestervangen 10-22, 2200 
København N.  
 
Behandlingen vil omfatte optagelse, indsamling, opbevaring og videregivelse af personoplysninger i 

forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse. De oplysninger, som A/B Lersøgaard behandler i for-
bindelse med videoovervågning, er den færden som har været på A/B Lersøgaards ejendom på 
Hothers Plads 1-35, Midgårdsgade 5-15, Borgmestervangen 10-22, 2200 København N i de områ-
der, hvor der foretages videoovervågning.  
 
Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag  
 
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven.  
 
De personoplysninger, som A/B Lersøgaard behandler i forbindelse med videoovervågningen, er 
såkaldte almindelige personoplysninger, herunder video af den færden der er på ejendommen.  
 
Behandlingen af de almindelige oplysninger er nødvendig for, at A/B Lersøgaard eller en tredjemand 
kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse samtidig vurderes at gå forud for din interesse 
eller dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 
6, stk.1, litra f. De legitime interesser, som forfølges, er i den forbindelse sikkerheden hos A/B Lers-
øgaard og den efterfølgende efterforskning ved brud på sikkerheden.  
 
Særligt om videregivelse og overførsel  
 
A/B Lersøgaard vil videregive oplysninger fra videoovervågning til politiet i det omfang det er nød-
vendigt for at forfølge formålene, der er beskrevet ovenfor. A/B Lersøgaard overfører ikke dine per-
sonoplysninger til tredjelande.  
 
Opbevaring af personoplysninger  
 
Lersøgaard opbevarer videoovervågningen i 30 dage, hvorefter den automatisk slettes.  
 
Dine rettigheder  
 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af op-
lysninger om dig.  
 
Dine rettigheder omfatter blandt andet retten til indsigt, retten til at anmode om berigtigelse eller 
sletning, retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne 



behandling og retten til indsigelse. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning 
om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kontor@abl1926.dk  
 
Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen  
 
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod A/B Lers-
øgaards behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter 
artikel 6, stk. 1, litra e) eller f).  
 
Det vil betyde, at A/B Lersøgaard som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysnin-
gerne, medmindre A/B Lersøgaard påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud 
for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav 
kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  
 

*** 
 
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du 
mener, at A/B Lersøgaard ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databe-
skyttelsesreglerne.  
 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatil-

synet.dk. 


