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Region Östergötland behöver i vissa fall behandla personuppgifter om dig när du har kontakt med 

regionen. Region Östergötland bedriver kamerabevakning på utvalda platser i eller utanför 

regionens lokaler. Tillstånd för kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen finns på de platser 

som tillstånd krävs.  

 

Syftet med kamerabevakning är att skapa allmän trygghet för personal, patienter och anhöriga, att 

säkra arbetsmiljön för anställda, att avvärja brottslig aktivitet och handling samt för att säkra bevis i 

samband med brottshandlingar och avvikande händelser. Syftet är också att förhindra störningar i 

kritiska verksamheter.  

 

Region Östergötland har tillstånd från tillsynsmyndighet för att kamerabevaka på de ställen tillstånd 

krävs. Den rättsliga grund som Region Östergötland grundar personuppgiftsbehandlingen på är utföra 

uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Region Östergötland sparar videomaterialet i upp till 60 dagar, vilket är i enlighet med regionens tillstånd 

och bedömning för kamerabevakning.   

 

Hur sprids dina personuppgifter?  

Materialet sparas lokalt hos Region Östergötland och delas endast med tredje parter som har ett uppdrag 

från Region Östergötland att hantera materialet. Den behandling som hanteras av tredje part regleras av 

avtal. All personuppgiftsbehandling sker inom Sverige. Inga uppgifter hanteras utanför EU/EES.  

 

Dina rättigheter  

Du har olika rättigheter när det gäller Region Östergötlands behandling av dina personuppgifter. Du har 

rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan 

rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen som rör dig och att invända mot 

behandlingen av dina personuppgifter. Rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Region 

Östergötland kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i 

dataskyddsförordningen och andra lagar.  

 

Du kan kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt 

dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också alltid rätt att lämna in klagomål till Integritetsskydds-

myndigheten.  
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Kontaktuppgifter  
 
Region Östergötland 
Region Östergötland med organisationsnummer 232100–0040, i form av Regionstyrelsen, 
är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande 
sätt:  
 
Post:   Region Östergötland, 581 91 Linköping  
E-post:  region@regionostergotland.se  
Telefon: 010-103 00 00  
 
 
Dataskyddsombud 
Region Östergötland har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, 
patienter och andra som Region Östergötland har registrerade personuppgifter om.  
 
Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:  
 
Post:   Region Östergötland, Dataskyddsombud, 581 91 Linköping  
E-post:  dataskyddsombud@regionostergotland.se  
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