Forskrift om behandling av personopplysninger
(personopplysningsforskriften)
Oversikt Hele forskriften Første Forrige Neste

Kapittel 8. Fjernsynsovervåking

§ 8-1. Virkeområde
Kapittelet her gjelder for fjernsynsovervåking, jf. personopplysningsloven § 36.
§ 8-2. Sikring av billedopptak
Billedopptakene skal sikres i henhold til personopplysningsloven § 13 om
informasjonssikkerhet og bestemmelsene i kapittel 2 i forskriften her.
§ 8-3. Politiets bruk av billedopptak
Personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav c er ikke til hinder for at politiet bruker
billedopptak det er i besittelse av, i forbindelse med forebygging av straffbare handlinger, i
forbindelse med oppklaring av ulykker eller i saker om ettersøking av forsvunne personer.
§ 8-4. Sletting av billedopptak
Billedopptak skal slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring, jf.
personopplysningsloven § 28.
Billedopptak skal senest slettes 7 dager etter at opptakene er gjort. Sletteplikten etter
forrige punktum gjelder likevel ikke dersom det er sannsynlig at billedopptaket vil bli utlevert til
politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker. I slike tilfeller kan
billedopptakene oppbevares inntil 30 dager.
Billedopptak gjort i post- og banklokaler skal slettes senest tre måneder etter at opptakene
er gjort.
Sletteplikten etter andre og tredje ledd gjelder ikke
a) for billedopptak som politiet er i besittelse av,
b) for billedopptak som kan være av betydning for rikets eller dets alliertes sikkerhet, forholdet
til fremmede makter og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, eller
c) hvor den som er avbildet samtykker i at billedopptakene oppbevares lenger.
Dersom sletteplikten etter første ledd oppstår for billedopptak som er utlevert til politiet fra
andre, kan politiet tilbakelevere opptaket til vedkommende, som snarest skal slette det dersom
fristen etter andre og tredje ledd er gått ut.
Dersom det foreligger et særlig behov for oppbevaring i lengre tid enn fastsatt i andre og
tredje ledd, kan Datatilsynet gjøre unntak fra disse bestemmelsene.
§ 8-5. Innsynsrett

For billedopptak som omfattes av personopplysningsloven § 37 annet ledd, gjelder reglene
om innsynsrett etter personopplysningsloven § 18. I andre tilfelle kan den som det er gjort
billedopptak av, kreve innsyn i de deler av billedopptakene hvor vedkommende er avbildet,
dersom billedopptakene oppbevares utover 7 dager.
Innsynsrett etter første ledd annet punktum gjelder ikke i billedopptak som politiet er i
besittelse av, eller billedopptak som kan være av betydning for rikets eller dets alliertes
sikkerhet, andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser og forholdet til fremmede makter.
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