Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 –
UPB1), Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR, 3. člena Pravilnika o
zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov pri izvajanju videonadzora na Univerzi v Mariboru št.
A1/2012-521-ZL in mnenja reprezentativnih sindikatov z dne 4.3.2014 in dne 7.3.2014 je dekanica izr.
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar dne 24.4.2014 sprejela
naslednja

NAVODILA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA
NA FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V MARIBORU

1. člen
S temi navodili se ureja postopek izvajanja videonadzora ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
pri izvajanju videonadzora na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

2. člen
Videonadzor se bo zaradi varnosti ljudi in premoženja izvajal v naslednjih poslovnih prostorih zgradbe
Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru na Žitni ulici 15 v Mariboru:
 Glavni vhod (steklena drsna vrata iz notranje strani),
 Hodnik v pritličju pri stranskem vhodu,
 Stranski vhod iz zunanje strani, kjer je parkiran službeni avto (ne zajame nobene javne poti),
 Hodnik v III. nadstropju pred vhodom v simulacijski center.

3. člen
Pred pričetkom izvajanja videonadzora se bo na oglasni deski in na vratih zgradbe Fakultete za
zdravstvene vede Univerze v Mariboru objavilo obvestilo o nadzoru, ki bo vidno in razločno ter
objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z izvajanjem videonadzora.
Obvestilo mora vsebovati naslednje informacije:
 da se v prostoru izvaja videonadzor,
 naziv izvajalca videonadzora,
 telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz
videonadzornega sistema.
Obvestilo mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost območja, ki se snema.

4. člen
Zbirka osebnih podatkov vsebuje zgolj posnetek posameznika, ki vsebuje:
 sliko,
 datum posnetka,
 čas posnetka.

6. člen
Osebni podatki iz prejšnjega člena se obdelujejo in hranijo v skladu s Pravilnika o zavarovanju osebnih
in zaupnih podatkov pri izvajanju videonadzora na Univerzi v Mariboru št. A1/2012-521-ZL, vendar
največ eno leto.

7. člen
Zaposleni na Fakulteti za zdravstvene vede Univerzi v Mariboru bodo biti pred pričetkom izvajanja
videonadzora v zgradbi pisno obveščeni o njegovem izvajanju.

8. člen
Ta navodila stopijo v veljavo z dnem podpisa in objave na spletnih straneh Fakultete za zdravstvene
vede Univerze v Mariboru.

Dekanica
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar

KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ZARADI IZVAJANJA VIDEONADZORA
FAKULTETI ZA ZADRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V MARIBORU

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na Fakulteti za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru.
2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež:
UNIVERZA V MARIBORU - Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor
Matična številka: 5089638015
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007-UPB1),
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR (Obvestila UM, št. XXIV-92006),
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov pri izvajanju videonadzora na Univerzi v
Mariboru št. A1/2012-521-ZL (Obvestila UM št. XXX-6-2012).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebnih podatki, shranjeni v zbirki:
Zaposleni delavci na članici oz. drugi članici UM, rektoratu, študenti in obiskovalci.
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora in vsebujejo:
- sliko,
- datum posnetka,
- čas posnetka.
6. Namen obdelave:
Zaradi varnosti ljudi in premoženja v poslovnih prostorih stavbe (glavni vhod, hodnik v pritličju pri
stranskem vhodu, stranski vhod iz zunanje strani, hodnik v III. nadstropju pred vhodom v simulacijski
center).
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št.
A11/2006-524 JR (Obvestila UM, št. XXIV-9-2006), vendar največ eno leto po nastanku.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna
podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l.
RS št. 94/2007-UPB1).
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki os.podatkov:
- izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora,
- pooblaščeni delavec Aleš Turk,
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1, Ur. l. RS št.
94/2007) oziroma drugimi predpisi.
10. Dejstva v zvezi z iznosom osebnih podatkov v tretje države:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

