
 

INFORMACIJA O IZVAJANJU VIDEONADZORA PO 13. ČLENU GDPR, ZVOP-2 IN 5. ČLENU 

PRAVILNIKA GZS O IZVAJANJU VIDEONADZORA V POSLOVNI STAVBI GZS, Dimičeva 13, 

Ljubljana 

 

1. KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA 

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5021979, e- mail: info@gzs.si, telefon: 01 5898 100 

 

2. NAMENI, ZA KATERE SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO  

Osebni podatki se pridobivajo preko izvajanja videonadzora zaradi zagotavljanja maksimalne zaščite 

premoženja in varnosti zaposlenih, najemnikov ter zunanjih obiskovalcev poslovne stavbe GZS, 

Dimičeva 13, Ljubljana, zaradi zagotavljanja varnosti na parkiriščih ter vstopih in izstopih na parkirne 

prostore v in iz poslovne stavbe GZS, garaže oziroma zunanjega parkirišča GZS ob poslovni stavbi 

GZS. 

3. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

- Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (UL EU, L119/21, GDPR, 6. člen, prvi odstavek, 

točka e); 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22, ZVOP-2, 76. in 77. člen) 

 

4. VRSTE OSEBNIH PODATKOV 

- Slikovni posnetek osebe, kraj posnetka, datum in čas posnetka.  

 

5. DOLŽNOST POSAMEZNIKA, DA ZAGOTOVI OSEBNE PODATKE IN POSLEDICE, ČE JIH NE 

ZAGOTOVI 

- Vstop v poslovno stavbo GZS, v garažno hišo poslovne stavbe GZS, na zunanje parkirišče 

GZS, ni mogoč brez videonadzora.  

 

6. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV 

- Generalni direktor GZS, upravljavec premoženja GZS-poslovne stavbe GZS, varnostnik, 

pooblaščeni serviser, vzdrževalec strojne in aplikativne programske opreme, s katero ima 

GZS sklenjeno ustrezno pogodbo; 

- Policija in drugi pristojni organi, ki izkažejo za vpogled ustrezno pravno podlago.  

 

7. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODTKOV 

- Videoposnetki se hranijo največ eno leto po njihovem nastanku. Po izteku tega obdobja GZS 

v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem zagotovi trajno brisanje arhivskih posnetkov.  

 

8. PRAVICE POSAMEZNIKA 

- Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR); 

- Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR) 

- Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR) 

- Pravica do obvestila o popravku, izbrisu OP ali omejitvi njihov obdelave (19. člen GDPR) 

- Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu- Informacijski pooblaščenec RS (77. člen 

GDPR) 

 

9. VIR PRIDOBITVE OSEBNIH PODATKOV 

- Osebni podatki so pridobljeni z video nadzornim sistemom v realnem trenutku, ko se fizična 

oseba nahaja v poslovni stavbi GZS, v garaži poslovne stavbe in na zunanjem parkirišču 

GZS.  

Gospodarska zbornica Slovenije 

mailto:info@gzs.si

