
 
Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 
94/2007 – UPB1), 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 10, Ur. l. RS št. 
46/2012), Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR in 
mnenja sindikata SVIZ je Upravni odbor Univerze v Mariboru na svoji 23. redni seji dne 
08.10.2012 sprejel naslednji 
 
 
 

PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV  
PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA NA UNIVERZI V MARIBORU 

Št. A1/2012-521-ZL 
  
 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se ureja postopek izvajanja videonadzora ter ukrepi za zavarovanje 
osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na Univerzi v Mariboru. 
 
 
 

2. člen 
 

Na rektoratu, članicah oziroma drugih članicah Univerze v Mariboru se lahko izvaja 
videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore, če je to potrebno: 

 zaradi varnosti ljudi ali premoženja, 
 zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih 

prostorov, 
 zaradi narave dela, zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. 

 
Na rektoratu, članicah oziroma drugih članicah Univerze v Mariboru se lahko izvaja 
videonadzor znotraj delovnih prostorov le izjemoma, kadar je to nujno potrebno za: 

 varnost ljudi ali premoženja, 
 varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti, 

tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. 
 
 

3. člen 
 

Odločitev o izvajanju, podrobnejši postopek ter odgovorne osebe v postopku izvajanja 
videonadzora na rektoratu, članicah oziroma drugih članicah Univerze v Mariboru določi 
rektor, dekan oziroma direktor ali ravnatelj druge članice s pisnim sklepom oz. navodilom. 
V sklepu oz. navodilu morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora. 
 
 

4. člen 
  
Pred pričetkom izvajanja videonadzora se na oglasni deski oz. na vratih poslovne zgradbe 
rektorata, članic oziroma drugih članic Univerze v Mariboru objavi obvestilo o nadzoru, ki 
mora biti vidno in razločno ter objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se 
seznani z njegovim izvajanjem. 
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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. 
 
 

5. 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 Pravilnikom o 
zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR (Obvestila UM, št. XXIV-9-
2006), vendar največ eno leto. 
 
 

7. člen 
 

Zaposleni na Univerzi v Mariboru morajo biti pred pričetkom izvajanja videonadzora v 
delovnih prostorih pisno obveščeni o njegovem izvajanju. 
 
Prepovedano je izvajanje videonadzora v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti 
v garderobah, dvigalih, sanitarnih prostorih, kabinetih in pisarniških prostorih.  

 
Pred uvedbo videonadzora v delovnih prostorih se rektor, dekan oziroma direktor ali 
ravnatelj druge članice posvetuje z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu. V kolikor 
je uveden videonadzor v skupnih prostorih, kjer se nahaja delovno mesto posameznega 
zaposlenega, je potrebno pred uvedbo videonadzora pridobiti tudi soglasje delavca. 
 
 

8. člen 
 

Ta pravilnik stopi v veljavo osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru. 
 

 
 
 
                                                                      Predsednik Upravnega odbora  
                                                                            Univerze v Mariboru 
                                                                          Prof. dr. Mirko Pšunder, l. r. 
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KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ZARADI IZVAJANJA VIDEONADZORA 

NA UNIVERZI V MARIBORU 
 

1.  Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na Univerzi v 
Mariboru. 

 
2.  Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež:  

UNIVERZA V MARIBORU-ime članice, naslov, kraj 
Matična številka: 5089638000 

 
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-9-2006). 

 
4.  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebnih podatki, shranjeni v 

zbirki: 
Zaposleni delavci na rektoratu, članici oz. drugi članici UM, obiskovalci in študenti. 

 
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 ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in           
       izstopa v stavbe ali iz njih oziroma v ali iz službene oziroma poslovne prostore stavbe. 
 
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 delavci …………………. (ime in priimek pooblaščenega delavca rektorata, 
članice oz. druge članice),  

- 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. 
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11.  Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o 
zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR (Obvestila UM, št. XXIV-
9-2006). 

 
12.  Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

 
13.  Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov  
  Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke: 
_______________  (pooblaščeni delavec rektorata, članice oz. druge članice). 

 
 
 
 
 

26




