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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

Evidenca podatkov videonadzora 

    

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, 03/898 77 45, info@b-

topolsica.si 

• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:  

03/898 77 45, janez.sevcnikar@b-topolsica.si  

• Namen obdelave osebnih podatkov:  

Varovanje življenja posameznikov in premoženja. 

 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

 

12., 11. in 74. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). 

 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov1 osebnih podatkov: 

 

- izvajalec oziroma vzdrževalec sistemov videonadzora, 

- direktor ali pooblaščena oseba, 

- policija. 

 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno 

organizacijo: 

 

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov:  

 

Posnetki se hranijo povprečno 30 dni.  

 

• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do 

osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali 

obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:  

 

Posameznik, ki je bil zajet z videonadzorom, ima skladno s Splošno uredbo pravico 

dostopa posameznika po 15. členu Splošne uredbe - GDPR. Prvi odstavek 15. člena 

Splošne uredbe tako določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo 

osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje 

informacije: 

 

• namene obdelave; 

                                                           
1 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe. 
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• vrste zadevnih osebnih podatkov; 

• uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni 

podatki, zlasti           uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 

• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni 

mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; 

• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov 

ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; 

• pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 

• kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse 

razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; 

• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz 

člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, 

kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega 

se nanašajo osebni podatki. 

• Kopijo posnetkov se posamezniku načeloma zagotovi brezplačno (peti odstavek 12. 

člena Splošne uredbe). Upravljavec lahko zaračuna razumno pristojbino, pri čemer 

upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja 

zahtevanega ukrepa, zgolj kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo. 

Upravljavec nosi dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana. 

 

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo 

lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 

e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 
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