
 
 
 

ITV politik for Syddansk Universitet 
 
 
Formål 
 
Med baggrund i en række hændelser (tyverier, hærværk og uautoriseret indtrængen) har 
videoovervågning til formål at øge sikkerheden og at være tryghedsskabende for medarbejdere og 
studerende ved Syddansk Universitet.  
 
Videoovervågningen har endvidere til formål at beskytte universitetets ejendom og værdier, 
herunder løsøre og indsamlet viden, og skal benyttes som et af mange sikkerheds- og sikringstiltag 
til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet, herunder mekanisk sikring, elektroniske 
tyverialarmer, tekniske alarmer, adgangskontrol samt vagtordning. 
 
Etableringen skal ske i overensstemmelse med gældende regler. 
 
Dataansvarlig 
 
Syddansk Universitet er dataansvarlig repræsenteret ved universitetsdirektøren. 
 
Hvad overvåges 
 
Overvågningen vil ske på udsatte steder i universitetets bygninger og på P-arealer. I bygningerne 
fortrinsvis i og ved lokaliteter, hvortil der kræves adgangskort og hvor der ikke er offentlig adgang. 
 
Hvornår overvåges 
 
Overvågning vil foregå i tidsrummet 16.00 – 07.00 mandag til fredag samt i weekenderne, og 
igangsættes ved bevægelse. 
 
Medarbejdere, studerende og gæster vil ikke blive overvåget i perioden 07.00 – 16.00 på hverdage. 
 
Hvem overvåges 
 
Medarbejdere, studerende og gæster. Arbejdspladser overvåges ikke. 
 
Informationspligt 
 
Medarbejdere og studerende skal skriftligt informeres om overvågningen og dens formål. 
Der skal være synlig skiltning i områder med overvågning. 
 
Sikker opbevaring af optagelser 
 
Optagelserne skal være behørigt sikret mod uvedkommendes kendskab, og skal gemmes på en 
central server i IT – service. Kun særligt autoriseret personale har adgang til serverrummet, hvortil 



der kræves adgangskort. Adgang til optagelserne kræver login og password og kun særligt betroede 
medarbejdere skal have denne adgang. 
 
Adgang til live billeder 
 
Betjentstuens overvågningscenter kan få adgang til lejlighedsvis at følge aktiviteterne i de 
overvågede områder og universitetets vægterordning, som p.t. drives af G4S kan få adgang til live 
billeder til at udføre vagt – og alarmopgaver for universitetet. Der indgås en dataerklæring mellem 
universitetet og G4S som beskriver adgangen til materialet, deres behandling af billederne m.v. 
 
Adgang til gemte optagelser 
 
Gemte optagelser må kun gennemses, når der er mistanke om en kriminel aktivitet. Kun personer, 
som universitetsdirektøren har bemyndiget hertil, har adgang til optagelserne. Adgang til 
optagelserne kræver login og password. 
 
Videregivelse af optagelser 
 
Optagelserne må alene videregives til politiet i forbindelse med efterforskning af en politisag. 
 
Slettefrist 
 
Alle videooptagelser gemmes i max. 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. 
 
Tilsyn 
 
Datatilsynet fører tilsyn med offentlige myndigheders videoovervågning. Der indgår ikke 
personfølsomme oplysninger i nærværende overvågning, hvorfor der ikke skal ske anmeldelse til 
Datatilsynet. 
 
Universitetsdirektøren kan udarbejde en instruks til nærværende politik. 
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