
Behandling av Personuppgifter 
Information till upptagna på övervakningskamera 
 

Vilka personuppgifter behandlar RISE och varför? 
RISE Energy Technology Center AB behandlar personuppgifter om dig. De personuppgifter som RISE ETC 

behandlar om dig är bilder från en övervakningskamera på RISE ETCs parkering, nära Smurfit Kappa. Eftersom 

området som upptas på övervakningskameran inte är inhägnat kan bild på dig komma att förekomma.  

RISE ETC behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, där RISE ETCs intresse är att 
genomföra projektet ”Snövis” inom området solel i nordliga förhållanden. Syftet med behandlingen är att i bild följa 
hur snö ackumuleras och sedan undanröjs på solpaneler för att kunna ta fram riktlinjer för hur solpaneler på bästa 
sätt kan hållas snöfria.  

Personuppgifterna används för följande ändamål: övervaka och analysera miljön där övervakningskameran finns 
uppsatt.   

Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter? 
Dina uppgifter kommer att vara synliga för de av RISE ETCs anställda som behöver personuppgifterna i 

anledning av det syfte för vilket personuppgifterna samlas in.  

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av en tredje part som behandlar uppgifter på RISE ETCs räkning, 
ett s.k. personuppgiftsbiträde (t.ex. bildredigerare eller andra leverantörer). I sådana fall är RISE ETC 
personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla personuppgifterna 
i enlighet med det syfte för vilket de samlats in, och i enlighet med RISE ETCs instruktioner.  

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES. 

Hur länge behandlar RISE ETC dina personuppgifter och vad händer med dem sedan? 
RISE ETC kommer att behandla dina personuppgifter fram tills det tillfälle då bilderna granskas och redigeras, 

vilket sker med ca. två veckors intervaller. När detta sker så kommer dina personuppgifter att raderas.  

Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som RISE behandlar om dig, samt att begära rättelse av 

dessa uppgifter, genom att kontakta Ingela Lindberg på infoetc@ri.se. Du har också rätt att inge klagomål 

avseende RISE ETCs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är RISE Energy Technology Center AB, Org.nr. 55 

69 92-6651, med adress Box 726, 941 28 Piteå.  


