
 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

 PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Dom upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, Domžale, 

01/724-12-30, dud@ssz-slo.si 

 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: Nina Helbel, 

univ. dipl. prav., dud@ssz-slo.si, 01/724-67-45 

Namen obdelave osebnih podatkov: varstvo oseb in premoženja, obdelujejo se samo posnetki, brez 

ostalih osebnih podatkov oseb. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:   

obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, ali druge fizične osebe (točka d 6. člena GDPR, ter 12. člen ZVOP-1); 
 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov1 osebnih podatkov, če obstajajo:  

podatki se ne posredujejo, izjema v primeru poziva policije ali sodišča. 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja:  

videoposnetki se hranijo 1 mesec oziroma 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:  

1.   Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima 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: 

(a)namene obdelave; 

(b) vrste zadevnih osebnih podatkov; 

(c)uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti 

uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 

(d)kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se 

uporabijo za določitev tega obdobja; 

(e)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; 

(f)pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 

 
1 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe. 
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2. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez 

nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne 

podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: 

(a)osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  

Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: telefon: 012309730, 

spletna stran: www.ip-rs.si). 
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