
 
Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe o video nadzoru 

Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe o video nadzoru obsega informacije za 

posameznike glede obdelave osebnih podatkov v video nadzornem sistemu zavoda: 

 Upravljavec sistema: Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, 

Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana, https://www.svsgugl.si/ in telefon 01/56 51 751 

 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: tatjana.novak@sclj.si    

 Namen: Varovanje in zaščita ljudi in premoženja. 

 Pravna podlaga: 76. do 78. člen ZVOP-2. 

 Uporabniki: Upravljavec in ostali uporabniki po zakonu – Stinger, , varovanje, svetovanje in 

storitve d.o.o, Dunajska cesta 106, Ljubljana 

 Pooblaščena oseba za video nadzor: tajnistvo@svsgugl.si  

 Posebni vplivi obdelave: Posebnih vplivov obdelave ni. 

 Neobičajne nadaljnje obdelave: Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. Pooblaščena 

oseba za spremljanje v živo: varnostnik. Zvok se ne snema. 

 Obdobje hrambe osebnih podatkov: Upravljavec podatke iz aplikacije hrani v skladu z 

internim Pravilnikom o video nadzoru največ 30 dni, nato se podatki izbrišejo. 

 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:  Vseskozi sprejemamo vse potrebne ukrepe, da 

zagotovimo varno obravnavanje vaših osebnih podatkov v skladu s politiko zasebnosti.  

Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali 

izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do 

prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.  

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke v izjavah opredeljene namene 

obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.  

Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov: 

 Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a ali po 

e-pošti: tajnistvo@svsgugl. si 

Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe in Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-2). 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja. 
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 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 

e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, tel.: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si. 

 

 

                                                                                                                                       Ravnateljica 

                                                                                                                                       Petra Vignjevič Kovjanić 

Ljubljana, 15. 2. 2023 
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