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TV-overvågning Peter Blume Hent PDF Den retlige regulering af adgangen til at foretage tv-overvågning og
under hvilke betingelser, dette kan ske, har fået stadig større betydning både i den offentlige - og den private
sektor. Tv-overvågning er blevet en del af dagligdagen i nutidens samfund.Denne bog er en kommentar til
den danske ret på dette område.Bogen indleder med en redegørelse for de hensyn, som har betydning for, i
hvilket omfang tv-overvågning bør finde sted. Forfatteren kommenterer de gældende regler i:- lov om tv-
overvågning- lov om behandling af personoplysningerSom han sammenholder med den regulering, der
knytter sig til andre dele af dansk ret.I 2007 blev der gennemført en lovrevision, der omfattede både tv-
overvågningsloven og persondataloven. De nye regler, som forfatteren til denne bog selv har deltaget i at

udfærdige, trådte i kraft 1. juli 2007. Hermed er mange af de tvivlsspørgsmål, der tidligere forelå, forsvundet.
Denne bog skulle gerne bidrage til håndteringen af de sidste udredninger og gøre nytte både for praktikere og
for dem, der i almindelighed interesserer sig for denne del af retssystemet. "Bogen er relevant for praktikere
og andre, der interesserer sig for dette retsområde, og for disse aktører er denne bog et vigtigt og nyttigt

opslagsværk." Ret & Rimeligt nr. 8, 2008

 

Den retlige regulering af adgangen til at foretage tv-overvågning og
under hvilke betingelser, dette kan ske, har fået stadig større
betydning både i den offentlige - og den private sektor. Tv-
overvågning er blevet en del af dagligdagen i nutidens

samfund.Denne bog er en kommentar til den danske ret på dette
område.Bogen indleder med en redegørelse for de hensyn, som har
betydning for, i hvilket omfang tv-overvågning bør finde sted.
Forfatteren kommenterer de gældende regler i:- lov om tv-

overvågning- lov om behandling af personoplysningerSom han
sammenholder med den regulering, der knytter sig til andre dele af
dansk ret.I 2007 blev der gennemført en lovrevision, der omfattede
både tv-overvågningsloven og persondataloven. De nye regler, som
forfatteren til denne bog selv har deltaget i at udfærdige, trådte i
kraft 1. juli 2007. Hermed er mange af de tvivlsspørgsmål, der
tidligere forelå, forsvundet. Denne bog skulle gerne bidrage til
håndteringen af de sidste udredninger og gøre nytte både for

praktikere og for dem, der i almindelighed interesserer sig for denne
del af retssystemet. "Bogen er relevant for praktikere og andre, der
interesserer sig for dette retsområde, og for disse aktører er denne
bog et vigtigt og nyttigt opslagsværk." Ret & Rimeligt nr. 8, 2008
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