
Kamerabevakningslagen och GDPR  Halvdag

 ➜ En introduktion till den nya kamerabevakningslagen
 ➜ Kamerabevakning och dataskyddsförordningen, GDPR
 ➜ Hur hanteras kamerabevakningsreglerna i praktiken?

Så fungerar kamerabevakningslagen med GDPR

Kamerabevakningslagen började gälla den 1 augusti 2018 och innebär 
en del förändringar jämfört med tidigare. Bland annat behöver färre söka 
tillstånd men den som vill använda sig av kamerabevakning måste se till att 
även följa reglerna i exempelvis dataskyddsförordningen.
 Välkommen på ett halvdagsseminarium som fokuserar på just den 
nya kamerabevakningslagen och hur den fungerar tillsammans med 
dataskyddsförordningen, GDPR. Målet är att du ska veta hur du tillämpar 
de nya reglerna om kamerabevakning och hanterar krav på till exempel 
registerutdrag av inspelat material enligt dataskyddsförordningen.
 Under eftermiddagen ger vi bland annat en introduktion till den 
nya kamerabevakningslagen, en snabb överblick i hur kamerabevakning 
och dataskyddsförordningen fungerar ihop samt belyser hur 
kamerabevakningsreglerna hanteras i praktiken.
 Seminariet leds av Jesper Thornberg, som är jurist och 
systemvetare med fokus på IT-relaterad juridik, och riktar sig framför 
allt till dig som arbetar med, eller ansvarar för, kamerabevakning som 
innebär personbevakning. Du kanske är personuppgiftsansvarig, 
personuppgiftsbiträde, dataskyddsombud, säkerhetsansvarig/
säkerhetschef, rådgivare eller arbetar inom en offentlig eller privat 
verksamhet som hanterar frågor om kamerabevakning.
	 Nästa	kursstart	är	den	14 oktober 2020	i	Stockholm. Du kan boka dig 
på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt: 
foretagsuniversitetet.se/2134



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

PROGRAM FAKTA

13.00 Seminariet inleds
• introduktion till det nya regelverket
• vilka behöver tillstånd för kamerabevakning?
• när tillstånd krävs, hur ansöker man om det? Gäller gamla tillstånd som erhål-

lits i tiden före kamerabevakningslagen trädde i kraft?
• vilken typ av kamerabevakning omfattas av lagen och/eller av GDPR

14.45 Kaffe

15.15 Seminariet fortsätter
• kamerabevakning och GDPR
• informationskrav, rättigheter och skyldigheter
• olaglig kamerabevakning och straff?
• Datainspektionen, rättsfall och tillsynsverksamheten.

17.00 Seminariet avslutas

Deltagare
Halvdagsseminariet vänder sig till alla 
som arbetar med, eller ansvarar, för 
kamerabevakning som innebär person-
bevakning. Du kanske är personupp-
giftsansvarig, personuppgiftsbiträde, 
dataskyddsombud, säkerhetsansvarig/
säkerhetschef, rådgivare eller arbetar 
inom offentlig eller privat verksamhet 
som hanterar frågor om kamera-
bevakning.

Mål
Kursens mål är att ge de kunskaper som 
behövs för att

 ➜ veta hur du tillämpar de nya reglerna 
om kamerabevakning och hanterar 
krav på exempelvis registerutdrag av 
inspelat materialet enligt GDPR

 ➜ känna till vilka tillstånd som behövs 
för kamerabevakning

 ➜ få en insyn i Datainspektionens 
arbete, rättsfäll och tillsyns-
verksamhet

Kursledare
Jesper Thornberg

Kamerabevakningslagen	och	GDPR 
– tillämpa de nya kamerabevakningsreglerna i enlighet med GDPR

DATUM Ort Kursavgift

14 oktober 2020 Stockholm 3 900

Stockholm:	Kurser	i	Stockholm äger	rum	på	Företagsuniversitetet	i	Globen-City	i	Stockholm.	Hotellrum	kan	
bokas	till	specialpris,	uppge	att	du	deltar	i	kurs	hos	oss	eller	ange	kundnummer	CH2005318.	Boka	på	Quality	
Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se

Tid, 10.00-17.00.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För 
information och kursrådgivning ring 
08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.


