Na podlagi24.in 25' dlenaZakonao varstvuosebnihpodatkov(Uradni
list RS,it. 9412007;
zvoP-LuPB-1)
ter dolodilstatutaobdineKodevje
(uradnilistRS,!t.23lgg,53lgg- popravek,
73/02,tL7/02, 43/03in 4a/os)ieiupanobdineKoievjesprejernasrednji

P R A V I L N I K
o varovaniuosebnihpodatkovpri izvajanju
videonadzora
najavnihpovriinahv
Obiini Kotevje
t. dlen
Na javnih povrSinahv obdini Kodevje,dolodenih v prilogi
tega pravilnika (lokacije
videonadzornega
sistema),se uvaja videonadzorzaradi zagotavljanjavarnosti
ljudi in
njihovega
premoienja.
Namenaiz prejSnjega
odstavkatega dlenani mogodedosediz milejiimiukrepi.
Videonadzor
se lahko izvajale pod pogojiin z omejitvami, dolodenimi
v Zakonuo
osebnihpodatkovin v tem pravilniku.
2. dlen
Kamere,ki se nahajajona lokacijahiz prvegadlenatega pravilnika,
morajo biti postavljene
tako,da ne snemajovhodovv stanovanjske
in postovn;zgradbebrez predhoanega
o'r".r,
dovoljenjalastnikovoz. stanovarcev
in tako ne krSijopravicedo zasebnosti.
Videonadzornisistem mora biti fizidno tako zavarovan,
da je onemogodendostop
nepoobla56enim
osebam.
3. dlen
Zbirkaosebnihpodatkovvideonadzora
vsebuje:
- slikovniposnetekoseb,
- datumin dasvstopaariizstopa
iz nadzorovanega
obmodja,
- daszadrievanjana nadzorovanem
obmodju.

4. dlen
Videoposnetki
se tekodeavtomatsko
briiejooziromase izbriSejonajkasnejev tridesetih
d n e ho d n a s ta n ka .
Videoposnetkidogodkov, zaradi katerih je uveden
kazenskipostopek ali postopeko
prekriku,se hranijodo koncapostopka.
5. dlen

Videoposnetke
spremljajona ekranuali jih kasnejepregledujejo
ter vodijo evidenco
videonadzornega
sistema
usluibenci
oz.osebe,
kijihs pisnimpooblastilom
dolodiiupan.

Upravljalec
videonadzora
vodievidenco
oz.poseben
dnevnikdelavideonadzornega
sistema,
je mogodekasnejeugotoviti,
iz katerega
kdajso bili posamezni
osebnipodatkiiz evidence
videonadzornega
sistemauporabljeni
ali drugadeobdelaniin kdo je to storil,in sicerza
obdobje,ko je moino zakonskovarstvopraviceposameznika
zaradi nedopustnega
posredovanja
aliobdelave
osebnih
podatkov.
Zaevidenco
videonadzornega
sistema
sevzpostavi
katalog
zbirkeosebnihpodatkov,
ki sega
poSlje
informacijskemu
pooblaSdencu.
6. dlen
obvestiloo tem, da se izvajavideonadzor,
mora biti vidno in razloino nameidenona nadin,
ki omogodaposamezniku,
da se seznaniz njim najpoznejev trenutku,ko se nad njim zadne
izvajativideonadzor
in vsebujenaslednjeinformacije:
- da se na dolodenijavnipovr5ini
izvajavideonadzor,
- nazivizvajalca
videonadzora,
- telefonskoStevilkoza pridobitev
informacije,kje in koliko dasa se shranjujejo
posnetkiiz videonadzornega
sistema.
Obvestiloiz prejlnjegaodstavkamora biti v primernivelikostiin
barvi glede na velikost
obmodja,ki se snema.
7. dlen
Ta pravilnikzadneveljatinaslednjidan po objavina spletnihstraneh
obdineKodevje.
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