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Information om trygghetskameror på Micasa 
Fastigheters kontor 

 

För din trygghet har Micasa Fastigheters installerat 

trygghetskameror på bolagets kontor.  

 
Syftet med kamerorna:  

 Öka tryggheten för besökare och personal 

 Skydda egendomen mot skadegörelse 

 Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse 

 På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras 

utredningar om brott  

 

Bildmaterialet får endast användas för brottsutredningar. Det är 

polisen och särskilt utsedd personal hos Micasa Fastigheter som 

då har rätt att undersöka det lagrade bildmaterialet.  

 

Micasa Fastigheter lagrar inspelat material i en vecka, därefter 

raderas innehållet. 

 
Dina rättigheter 

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter när det 

gäller behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifter är 

all slags information som identifierar en enskild person, till 

exempel namn, bild, rörlig bild och telefonnummer. 

 

• Tillgång till dina personuppgifter 

Du har rätt att få information om du finns med på film, samt i 

sådant fall begära tillgång till ett utdrag från filmen.  

 

• Begära rättelse 

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, 

har du rätt 

att begära att uppgiften ska rättas. 

 

• Motsätta dig behandling eller göra invändning mot behandling 

Du har rätt att motsätta dig eller att göra en invändning mot 

behandlingar som stödjer sig på allmänt intresse, 

myndighetsutövning eller intresseavvägning. Micasa Fastigheter 

får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har 

motsatt dig eller gjort invändningar av behandlingen, om bolaget 



 

  

 

 
 

har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger 

integritetsintresset. 

 
• Radering 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina 

personuppgifter raderade, 

till exempel om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du 

återkallar 

detta samtycke. Detta gäller dock inte om Micasa Fastigheter 

exempelvis är 

skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. 
 
• Rätt att lämna klagomål 

Du har också rätt att klaga på hur Micasa Fastigheter behandlar 

dina 

personuppgifter. Det kan du göra om du tycker att Micasa 

Fastigheter inte 

hanterar dina personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. 

Klagomål kan lämnas till Micasa Fastigheter eller 

tillsynsmyndigheten, 

Datainspektionen. 

 
Vem kontaktar jag vid frågor? 

Micasa Fastigheter ansvarar för behandling av personuppgifter. 

Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till bolaget. 

 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 556581-7870 

 

Besöksadress Nordkapsgatan 3 

Box 1298 164 29 Kista 

Telefon: 08-508 360 00 

E-post: info@micasa.se 

 

Dataskyddsombud: Anne Tawastman 

Telefon: 08-508 360 00 

E-post: info@micasa.se 

 

 

 

 

 


