
Kamerabevakningspolicy  
Member 24
Kamerabevakningens syfte
Member 24s gym är utrustade med kamerabevakning utan ljud i syfte att kunna förebygga samt utreda 
brott. Det kan gälla inbrott, brott mot våra säkerhets- samt ordningsregler (t ex inpassering av obehöriga), 
olyckor, skadegörelse mm. Genom bevakningen kan vi enklare bistå polismyndigheten vid eventuella  
utredningar samt vid behov spärra medlemskort/medlem som brutit mot våra regler. Kamerorna skall bidra 
till att våra medlemmar och personal känner trygghet samt även skydda våra lokaler och inventarier.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter  
Vår bedömning är att behovet av kamerabevakning överväger det intrång i den personliga integriteten som 
den kan innebära för våra medlemmar. Bedömningen baseras på att våra lokaler är obemannade under en stor  
del av dygnet och därigenom bidrar kamerabevakningen till en trygg och säker träningsmiljö för våra medlemmar. 
Bevakningen sker endast på begränsade ytor och vi har säkerställt att endast ett begränsat antal i vår 
personal har tillgång till inspelat material. Materialet kommer enbart att användas enligt de ändamål som 
angivits ovan. Den rättsliga grunden till att vi behandlar personuppgifter i samband med kamerabevakningen 
är en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f i Dataskyddsförordningen.

Inspelat material sparas enbart under den tid som anses nödvändig för att kunna tillgodose ändamålet med 
bevakningen, (i maximalt 30 dagar), därefter raderas materialet permanent. Undantag är om vi behöver följa 
lagkrav eller om materialet behövs till en pågående juridisk process. 

Tillgång till informationen  
Member 24 värnar om medlemmarnas integritet och personliga uppgifter. Därför har vi begränsat tillgången 
till materialet till ett begränsat antal anställda. Informationen kan även komma att användas av polismyn-
dighet, t ex vid polisanmälan eller pågående rättslig process. Vid utlöst larm  kan bevakningen kopplas vidare 
till larmbolag eller företag som ansvarar för övervakning av Member 24 ś gymlokaler. Larmbolagen har enbart 
tillgång till livematerial under den tid som är nödvändig för att utvärdera om det pågår en brottslig handling.

Kontakt/frågor 
Om du skulle ha några funderingar som berör vår behandling av dina personuppgifter 
kan du kontakta vår kundtjänst på info@member24.se. Om du har andra funderingar  
kring reglerna för behandling av personuppgifter kan du kontakta datainspektionen  
som ansvarar för uppföljning och tillsyn. Kontaktuppgifter till myndigheten finner  
du på www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Member 24 
Member 24 
C/O Convendum 
Box 6019, 102 31 Stockholm 
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