Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du opholder dig i et område ved
LIFE Campus, hvor der er tv-overvågning
Underretning om behandling af personoplysninger, jf. GDPR art. 13
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
LIFE A/S, CVR-nr. 41439726, Biologiens Vej 5, 2800 Kgs. Lyngby, tlf.: 22 34 48 96, er dataansvarlig for
behandlingen af personoplysninger.
2. Formålene med behandlingen af personoplysninger, kategorier af oplysninger samt og retsgrundlaget
for behandlingen
LIFE behandler personoplysningerne fra tv-overvågning med kriminalitetsforebyggende formål og for at
skabe tryghed for LIFEs medarbejdere og gæster ved ankomst og afgang.
De personoplysninger, LIFE behandler til brug for ovennævnte formål er: optagelser fra udendørs tvovervågningskameraer langs bygningens facade og indgangspartier. Tv-overvågningen sker døgnet rundt.
Oplysningerne opbevares i et administrativt system, der egnet til formålet og hvortil kun få medarbejdere
hos LIFE og hos LIFEs underdatabehandlere har adgang.
Behandlingen af personoplysningerne fra tv-overvågningen sker på baggrund af LIFEs legitime interesse i at
kunne skabe tryghed omkring bygningen, forebygge kriminalitet og for at kunne videregive
videoovervågningsmaterialet til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.
3. Modtagere eller kategorier af modtagere
LIFE kan videregive personoplysningerne til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.
4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Der overføres ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS som led i behandlingen af
personoplysningerne.
5. Opbevaring af dine personoplysninger
Sletning af personoplysningerne sker senest 30 dage efter tv-optagelsen er sket.
6. Rettigheder
Som registreret person har du følgende rettigheder:
Indsigtsret
Du har ret til at anmode om at se de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Du har også ret til at modtage en række oplysninger om selve behandlingen, f.eks. formålet, retsgrundlaget,
opbevaringsperioden. Disse oplysninger har vi givet dig ovenfor.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige (forkerte) personoplysninger om dig selv rettet eller få
ufuldstændige personoplysninger suppleret med de manglende oplysninger.

Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)
Du har ret til at anmode om at få slettet oplysninger om dig selv.
Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at
oplysningerne ikke må bruges til andet end ren opbevaring.
Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine egne personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring samt ret til at få overført
dine personoplysninger fra LIFE til en anden dataansvarlig.
Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
Ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser
Du har ret til at anmode om ikke at blive underlagt en afgørelse, herunder profilering, der alene er baseret
på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
Klage til Datatilsynet
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med
myndigheders og virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet
findes her: www.datatilsynet.dk.

