
Camera Surveillance 
We have camera surveillance of certain areas of the hotel where people travel. The 
reason for surveillance is to prevent and investigate criminal actions and minimise 
the impacts of any accidents. The cameras are there for the safety and security of 
our guests and staff, and are only used for these purposes. 
When deciding on introducing camera surveillance, we have reached the conclusion 
that prevention of crime, investigation of criminal actions, along with the safety of 
the staff and guests weigh heavier than individual rights and freedoms according to 
the data protection regulation 
(Article 6 (1) (f)). 
All data collected is confidential and will only be made available to the police where 
there is a report under investigation. All equipment and data is protected by a 
physcial and digital wall, and only a small number of people have access to the 
material. Data is stored maximum 30 days according to the storage minimisation 
Principle. 
 
Questions regarding camera surveillance can be directed to the below: 
Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna 
q.friends@choise.se  
Data protection officer: DPO@choice.no  
Complaints can be directed to Datainspektionen: www.datainspektionen.se 
 
 
Kamerabevakning 
Vi har kamerabevakning av vissa platser där många människor uppehåller sig. Ändamålet med 
kamerabevakningen är att kunna förebygga och utreda brott och begränsa verkningarna av eventuella 
olyckor. Kamerorna finns för att skapa ökad trygghet och säkerhet för gäster, personal och verksamhet och 
används endast för dessa ändamål. 
 
Vid en intresseavvägning har vi kommit fram till att intresset av att förebygga och utreda brott väger tyngre 
än enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten (dataskyddsförordningen artikel 6.1 f). 
 
Materialet från kamerabevakningen omfattas av sekretess och lämnas endast ut till polisen för utredning av 
brott. Kamerautrustningen och materialet skyddas av ett starkt fysiskt och tekniskt skydd och endast ett 
fåtal personer har tillgång till materialet. Enligt principen om lagringsminimering raderas materialet efter 30 
dagar. 
 
Om du har frågor om kamerabevakningen kan du nå oss på:  
+46(0)8 705 70 00 eller q.friends@choise.se  
Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna 
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud: dpo@choice.no  
Du har även möjlighet att klaga hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se  
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