
Na podlagi zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je organizacija Obtina Vransko, Vransko 59,

3305 Vransko sprejela

PRAVILNIK O V!DEONADZORU

I. SPLOSNE DOLO'BE

(1) Ta pravilnik podrobne.je ureja namen in naiin uporabe videonadzornega sistema (v
nadaljevanju: >VNS<), natin odrejanja snemanja, ravnanje z videoposnetki ter nadzor nad

uporabo videoposnetkov. 5 tem pravilnikom se prav tako ureja zbiranje, obdelava in varovanje
osebnih podatkov, zbranih z izvajanjem videonadzornega sistema.

(2) Evidenca osebnih podatkov iz prejinjega odstavka vsebuje posnetek posameznika, ki vsebuje
posnetek, datum posnetka in fas posnetka.

(3) Pred samim zadetkom uporabe VNSje potrebno predhodno pisno obvestitizaposlene, karvelja
tudi v primeru razsiritve obmofja snemanja, npr. s postavitvUo novih kamer. Zaposlene se

obvesti, kaj je obmoije snemanja, o lokaciji kamer, kakien je namen videonadzora in koliko
aasa se ti podatki hranijo.

(4) Lokacije, za katere velja ta pravilnik, so:
- parkirno mesto za avtomobil za izvajanje storitve Prostofer pri Kulturnem domu

Vransko, Vransko 134.

II. NAMEN IN CIU VIDEO NADZORNEGA SISTEMA

2. tlen

(1) Namen VNS je zagotavljanje varovanja premoienja v objektih, opredeljenih v prej5njem Elenu
tega pravilnika.

(2) CiljVNSjedoseti viSjo stopnjo varnosti za premoienje, ki je ni moZno zagotoviti brez uporabe
VNS. Na podlagi dosedanjih izkusenj in ukrepov organizacije ter izkazanih tveganj in rizlkov pri
delovnem procesu in dejavnosti, namena iz prejinjega odstavka tega dlena ni mogoEe dosedi z

drugimi milejiimi ukrepi.

III. UVEDBA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA IN UPRAVUANJE Z VIDEO NADZORNIM SISTEMOM

3. Elen

(1) Za izdajo sklepa o video nadzoru in za pisno obve5ianje zaposlenih delavcev tega pravilnika je
pristojen iupan (v nadaljevanju: >odgovorna oseba<).

(2) Za odloianje o upraviaenosti vpogleda in dajanje informacij o posnetkih in o shranjevanju
posnetkov na prenosne medije je pristojna odgovorna oseba.
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(3) Odgovorna oseba lahko doloii zaposlene, ki so odgovorni za upravljanje z VNs, za
pregledovanje posnetkov in vodenje evidence vpogledov (v nadaljevanlu: >operater VNS().

(4) Na podlagi posebne pogodbe, ki mora biti sklenlena v pisni obliki ter vsebovati vsa potrebna
doloaila, ki jih doloaajo veljavni predpisi o varovanju osebnih podatkov, se lahko izvajanje
videonadzora zaupa tretji osebi, kije pooblaiaen izvajalec in Ie registriran za opravljanje te
dejavnostiter ima za to na razpolago ustrezno usposobljeno osebje in tehniane zmogljivosti.

(5) OperaterjiVNS morajo bitiza upravljanje in uporabo VNS ustrezno usposobljeni. Z napravami
morajo ravnati skrbno in v skladu s tehnianimi navodili.

4. alen

(1) O uporabi VNS se vodi evidenca, katero vodUo operaterjiVNS, kamor se vpisujejo:
- spremembe nastavitev in kdojihje odredil,
- okvare in tehniane teiave pri delovanju,
- servisni posegi in morebitne opombe.

(2) V evidenco uporabe VNS se prav tako vpisuje vsaka obdelava osebnih podatkov, ki se zbirajo ?

uporabo videonadzornega sistema, zlasti pa se bele:ijo vpogledi, presnemavanja in brisanje
osebnih podatkov.

5. alen

Posnetki, ki se pridobijo s VNS, imajo oznako tajnosti )interno( in se hranijo skladno s veljavnimi
predpisi o varstvu osebnih podatkov, internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in tem
pravilnikom za videonadzor.

6. ilen

(1) Posnetki se hranijo 1 mesec za vse kamere, ki so vkljuiene v snemalno napravo

(2) de snemalna naprava ne omogota teh zahtev, odgovorna oseba odredi ustrezno tehniino
reiitev in sicer, zmanjsanje kvalitete posnetkov (5tevilo slik na sekundo) ali krajiiaas hrambe
posnetkov, skladno s tehnitnimi zmoinostmi snemalne naprave.

/. clen

(1) Na prenosne medije (npr. USB kljua, SD kartica, DVD,...) se shranjujejo posnetki posameznih
incidenfnih oz. izrednih dogodkov, kadar odgovorna oseba oceni, da je potrebno posnetek
take8a dogodka shraniti zaradi za8otovitve dokaznega gradiva v pritoibenem, odikodninskem,
disciplinskem ali kazenskem postopku. Ti posnetki se hranijo do zakljuika postopka oz. do
predaje pooblaiienim organom. Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v ustreznem spisu,
tako kot ostaliosebni podatki.

(2) O vseh posnetkih iz prve8a odstavka tega ilena se vodievidenca, kivsebuje naslednje podatke
- datum in aas posnetka,

- itevilko kamere,
- kratka vsebina posnetka,

- lokacija hrambe posnetka,

- datum brisanja ali unifenja posnetka,
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8. Elen

ee posnetki dolotenega dogodka ali stanja kaiejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti
driavno to:ilstvo ali policijo. Na pisno zahtevo se policiji, toZilstvu ali drugemu pristojnemu organu
posnetek izroai v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

9. tlen

Pooblaiteni osebi podjetja za pregled posnetkov sta: iupan in direktor obdinske uprave.

10. Elen

Operativni vodje in operaterji VNS imajo zaradi sprotnega spremljanja morebitnih izrednih dogodkov
pravico pregledovanja le tistih posnetkov, ki so nastali v tasu njihove zadnje delovne izmene.

11. ilen

(1) Obvestila ob izvajan.iu videonadzora, na podlagi veljavne zakonodaje o varstvu osebnih
podatkov so nameidena ob posameznih vhodih oz. na ustreznih mestih v objektu na nadin, da
se posameznik lahko z obvestilom seznani najpozneje v trenutku, ko se nad njim priane izvajati
videonadzor.

(2) Na obvestilu je besedilo, kot ga zahteva veljavna zakonodaja:
- lnformacija, da gre za video nadzorovano obmoije,
- naziv izvajalca videonadzora (firma in naslov),
- telefonska Stevilka, kjerje moino pridobiti dodatne informacije (npr. o tasu hranjenja

posnetkov).

IV. TEHNI.NE ZAHTEVE VNS

12. ilen

VNS namesti in tehnitno vzdriuje pooblaiaeni zunanji izvajalec, ki mora imeti licenco za projektiranje
in izvajanje tehnianega varovanja.

13. Elen

(1) Lokacija namestitve kamer ter njihova funkcija so:
- parkirno mesto pri Kulturnem domu Vransko, Vransko 134 (1 kamera).

(2) Uporabljajo se lahko naslednje kamere:
- kamere za opazovanje in varovan.je obmoaja objektov.

(3) V primeru, da se po sprejemu tega pravilnika spremeni Stevilo ali lokacija kamer navedenih v
tem alenu, se zaposlene o tem obvesti s sklepom, ki ga izda in objavi odgovorna oseba.
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14. ilen

(1) Naprava za snemanje mora imetl naslednje funkcije:
- da je dostop do nastavitev moien samo s posebnim vstopnim geslom,
- da je pregled posnetkov moZen samo z individualnim geslom,
- da naprava beleii vsak vstop v pregledovalni del in zabeleii, kdo in kdaj je vstopil v VNS

pregledova nja posnetkov ter katere posnetke je pregledoval (3t. kamere, ias posnetka
od-do).

(2) Naprava za snemanje mora biti ustrezno tehnidno varovana in ne sme biti postavljena tako, da
bi bil tretjim osebam omogoien pregled na monitorje kamer ali snemalne naprave.

(1) ee naprava za snemanje nima funkcij iz prej5njega ilena, se pregledovanje posnetkov vodi s

posebno evidenco, v katero se zabeleZi:
- ime in priimek osebe ali naziv organa, kije posnetke pregledoval,
- datum in das izvedbe pregleda,
- kateri posnetki so bili pregledovani (Stevilka kamere in aas posnetka od-do).

(2) Naprava mora imeti tehniano re5itev za snemanje na ustrezen prenosen medij (CD, DVD, USB

kljui, ipd..).

16. ilen

Nadzor nad izvajanjem doloail tega pravilnika izvaja odgovorna oseba ali pooblaiiena oseba, ki jo
pooblasti odgovorna oseba.

17. ilen

Ta pravilnik zadne veljati 8. dan po objavi na oglasni deski organizacije.

Datum sprejema: 20. 12.2O2t
Datum zafetka veljavnosti: 2a. 12.2021,

Zupan Obiine Vransko

Franc SuSnik

15. ilen
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