
 

Information om kamerabevakning i Systembolagets butiker 
För din och Systembolagets personals trygghet och säkerhet är Systembolagets butiker 
kamerabevakade. Nedan finner du information om Systembolagets kamerabevakning och 
behandling av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig 

Systembolaget AB, organisationsnummer 556059-9473, med postadress 103 84 
STOCKHOLM, (”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter. 

Personuppgifter som samlas in 

Våra butiker är utrustade med bevakningskameror för inspelning av film. Kamerorna 
spelar inte in ljud. I den mån en person kan identifieras på det inspelade kameramaterialet 
utgör detta en personuppgift. 

Ändamål med kamerabevakningen 

Ändamålet med Systembolagets kamerabevakning är att  

(i) förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott i syfte att öka tryggheten för 
Systembolagets kunder, medarbetare och leverantörer samt skydda 
Systembolagets egendom,  

(ii) (ii) bistå brottsbekämpande myndigheter med kameramaterial inom ramen för 
pågående brottsutredning, samt  

(iii) (iii) möjliggöra hantering av rättsliga anspråk i samband med brottslighet. 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter  

Intresseavvägning 

Systembolagets kamerabevakning sker med stöd av en intresseavvägning. Systembolagets 
berättigade intressen med kamerabevakningen är att 

- förebygga, förhindra och upptäcka brott mot person och egendom i Systembolagets 
butikslokaler, 

- möjliggöra utredning av brott begångna mot Systembolaget,  
- möjliggöra och bidra till utredning av brott begångna mot andra än Systembolaget 

genom att överlämna kameramaterial på begäran av brottsbekämpande myndighet, 
till exempel polis, och 

- möjliggöra rättsliga anspråk, såsom skadestånd, i samband med brottslighet. 

Att som kund eller besökare i våra butiker bli kamerabevakad utgör ett intrång i den 
personliga integriteten. Det innebär att integritetsintresset på platsen noga måste avvägas 
mot Systembolagets bevakningsintresse.  

Vid en intresseavvägning har Systembolaget bedömt att vårt behov av kamerabevakning 
för ovan angivna ändamål överväger det integritetsintrång som bevakningen innebär för 
kunder och besökare i våra butiker, då Systembolaget inte kan uppnå ändamålet med 
bevakningen genom mindre ingripande åtgärder.  

Fullgörande av rättslig förpliktelse 

I de fall Systembolaget är skyldig enligt lag eller myndighetsbeslut att lämna ut 
kameramaterial till tredje part (till exempel polis) är den lagliga grunden för sådan 
behandling (det vill säga utlämnandet) fullgörande av rättslig förpliktelse eller berättigat 
intresse (se ovan).  

Systembolaget är inte skyldig enligt lag eller avtal att bedriva kamerabevakning. 



 

Vilka kan få tillgång till kameramaterialet? 

Endast behöriga medarbetare inom Systembolaget har tillgång till inspelat 
kameramaterial och uppgifterna får endast behandlas för ovan beskrivna ändamål samt 
inom de ramar som följer av gällande lagstiftning (till exempel kamerabevakningslagen och 
dataskyddsförordningen (GDPR)). 

Kameramaterial kan, i den utsträckning det är nödvändigt, göras tillgänglig för behörig 
personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar 
Systembolagets system för kamerabevakning. Dessa leverantörer utgör så kallade 
personuppgiftsbiträden till Systembolaget och behandlingen av personuppgifterna regleras 
genom så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. 

Vi kan lämna ut kameramaterial till brottsbekämpande myndighet, till exempel polis, om 
det bedöms nödvändigt för utredning av brott eller om sådan skyldighet följer av lag eller 
myndighetsbeslut. Om det är nödvändigt för att göra gällande rättsliga anspråk kan 
kameramaterial även komma att lämnas ut till domstolar, ombud och parter i en 
rättsprocess. 

Hur länge sparar vi kameramaterialet? 

Inspelat kameramaterial sparas upp till trettio (30) dagar, därefter raderas 
kameramaterialet. Kameramaterial som används inom ramen för pågående 
brottsutredning sparas dock så länge som utredning pågår eller som Systembolaget har ett 
rättsligt anspråk. 

Dina rättigheter 

Som registrerad, det vill säga som i detta fall när du är föremål för kamerabevakning, har 
du flera rättigheter. Nedan finner du information om dessa.  

Rätt till information – Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi 
behandlar om dig och hur de behandlas.  

Rätt till tillgång – Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter och få information om 
hur de används. Det innebär även att du kan begära att få en kopia på de personuppgifter 
vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. 

Rätt till rättelse – Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller 
ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. 

Rätt att göra invändningar – När Systembolaget behandlar personuppgifter med stöd av en 
intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan 
visa att berättigade skäl föreligger för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, 
rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande 
eller försvar av rättsliga anspråk, får vi inte längre behandla personuppgifterna. 

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, 
möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att 
begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa 
Systembolaget från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga 
anspråk. Du kan även hindra Systembolaget från att radera uppgifterna, till exempel om 
du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd. 

Rätt till radering – Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina 
personuppgifter. Om Systembolaget behöver personuppgifterna för att uppfylla rättslig 
förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har 
Systembolaget ingen möjlighet att radera uppgifterna. 

 

 



 

Möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 
skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som utövar tillsyn över 
dataskyddsreglerna samt kamerabevakning (www.imy.se). 

Kontakta oss 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss 
med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att 
kontakta vårt dataskyddsombud genom kontaktuppgifterna nedan. 

Kontaktuppgifter till Systembolagets dataskyddsombud 

Epost: dataskyddsombud@systembolaget.se  
Telefon (via växel): 08–503 300 00 
Brev: Systembolaget AB, att: Dataskyddsombud, 103 84 Stockholm 

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter 

Systembolaget AB 
Postadress: 103 84 Stockholm 
Telefon (växel): 08–503 300 00 
Org.nr. 556059-9473 
www.systembolaget.se 
 

Denna information om behandling av personuppgifter fastställs av Systembolaget AB den 
12 juli 2022. 
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