Na podlagi 2,. odstavka 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
86/04, 113/05 - ZInfP, 51/07 - ZUstS-A in 67/07 ) in 2. odstavka 28. člena statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) izdaja župan Mestne občine Nova Gorica
naslednji

PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA

1.
V Mestni občini Nova Gorica ( v nadaljevanju: MONG) se:
- zaradi varnosti ljudi in premoženja
- zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov
- zaradi narave dela zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih
izvaja videonadzor na:
- območju Bevkovega trga
- parkirišču pred stavbo MONG
- območju pred glavnim vhodom (arkade) v stavbo MONG
- vhodu in izhodu v stavbo MONG
- območju avle v stavbi MONG
2.
Namena iz prejšnjega odstavka ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi.
3.
Zbirka osebnih podatkov vsebuje slikovni posnetek oseb in datum ter čas posnetka.
4.
Prepovedano je izvajati videonadzor v pisarniških prostorih, dvigalu in sanitarnih prostorih.
5.
Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, tekoče avtomatsko brišejo oziroma
najkasneje vsakih 30 dni. Videoposnetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca
incidenčnega postopka vendar največ za 1 leto.
6.
Župan z pisnim pooblastilom določi 2 odgovorni osebi, ki v primeru potrebe po izvozu
podatkov le-to naročijo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov s katerim ima
Mestna občina Nova Gorica sklenjeno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
7.
Za evidenco videonadzornega sistema se vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov.

8.
Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor iz prvega člena tega pravilnika, se
nahaja v zaščitenem prostoru v kleti stavbe MONG in je nameščen tako, da
nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov.
9.
Obvestilo o tem, da se izvaja videonadzor, mora biti vidno in razločno nameščeno na
način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njim najpozneje v trenutku, ko se nad
njim začne izvajati videonadzor (pri vhodu v stavbo MONG in na stebrih javne razsvetljave
na Bevkovem trgu) in vsebuje 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 iz prejšnjega odstavka mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost
območja, ki se snema.
10.
Z dnem pričetka veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zavarovanju osebnih
podatkov pri izvajanju videonadzora št. 007-1/2014-1 z dne 8. 4. 2014.
11.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Mestne občine Nova
Gorica.
Številka: 007-1/2017-1
Nova Gorica, dne 6.4. 2017
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