
Tele2 Sverige AB bedriver kamerabevakning på vissa platser. Här beskriver vi bland annat varför vi gör det och hur du som 
registrerad kan utöva dina rättigheter enligt gällande lagstiftning. Vi har kamerabevakning i Tele2-butiker, i våra kontorslokaler 
och vid vissa platser där vi har teknisk utrustning, till exempel datahallar. Överallt där vi har kamerabevakning finns tydlig 
skyltning om att kamerabevakning förekommer. 

Varför vi kamerabevakar och hur länge 
dina inspelade uppgifter sparas
Ändamålen med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter, som framgår av vår 
kamerabevakning, för att förebygga, avslöja och utreda brott, 
öka tryggheten för personal, kunder och besökare, samt för 
att skydda våra tillgångar. Inspelat material används enbart för 
angivna ändamål och tillgången till materialet är begränsat 
till de funktioner som är nödvändiga för att uppfylla syftet 
med bevakningen. Materialet kan komma att lämnas ut 
till myndigheter om vi är skyldiga att göra så. Det kan t.ex. 
handla om polismyndigheten eller annan brottsbekämpande 
myndighet samt kommun eller annan myndighet som ansvarar 
för räddningstjänst. 

Rättslig grund för behandlingen
För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det 
finnas stöd i gällande lagstiftning, en rättslig grund. För 
kamerabevakningen är den rättsliga grunden intresseavvägning. 
Tele2 har efter en intresseavvägning bedömt att vårt intresse 
av säkerhet i våra fysiska lokaler väger över den registrerades 
intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta 
ändamål. 
 
Hur länge uppgifterna sparas 
Inspelningarna sparas i två månader efter det att de spelades 
in, såvida vi inte är skyldiga enligt lag eller på begäran av 
myndighet att behålla dessa uppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter 
som innebär att du kan få information om och kontroll över 
dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter och 
i slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Tele2 
som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande. 
Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan 
kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig 
får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte 
tillmötesgå begäran. 

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt 
dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle 
krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din 
begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även 
komma att begära ytterligare information från dig om det krävs 
för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att 
det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till 
eller kontroll över dina personuppgifter. Om du har frågor eller 
vill utöva dina rättigheter enligt nedan så kontaktar du Tele2 
på telefonnummer 90 222.
 
Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar 
personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att 
informera dig om hur dina personuppgifter behandlas.              

Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi 
behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare 
kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse
Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig 
är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända 
dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även 
rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om 
tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behan-
dlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat 
ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på 
din begäran informera dig om till vem/vilka informationer om 
rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina per-
sonuppgifter raderas. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå 
en begäran om radering t.ex om det är nödvändigt för att 
tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till 
yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig 
förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk.

Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har 
lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även 
att på din begäran informera dig om till vem/vilka information 
om radering har lämnats ut.
 
Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter 
som är baserad på vårt berättigade intresse. Vi kommer inte att 
fortsätta att behandla personuppgifterna förrän vi kan uppvisa 
berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina 
intressen och rättigheter eller som beror på rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina 
personuppgifter. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran 
om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna 
försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons 
rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, 
till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. 
Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka 
information om begränsning har lämnats ut

Kontaktuppgifter till Tele2 och till vårt 
dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig
Tele2 Sverige AB är ansvarigt för den behandling av personup-
pgifter som görs i samband med vår kamerabevakning. Som 
personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen 
för behandlingen. Om du har frågor eller vill utöva dina rät-
tigheter så kontaktar du Tele2 på telefonnummer 90 222.
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Tele2s integritetsmeddelande 
för kamerabevakning



Klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med 
gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till 
Integritetsmyndigheten (IMY).

Dataskyddsombud Tele2 Sverige AB
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lag-
stiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt 
sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud mejlar du till 
dposweden@tele2.com.

Ändring av detta integritetsmeddelande
Tele2 kan komma att ändra detta integritetsmeddelande. 
Senaste version finns alltid tillgängligt på www.tele2.se. 
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