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OBVESTILO OBISKOVALCEM O IZVAJANJU VIDEONADZORA V 
OBJEKTU PLANINA 3 
 
Obveščamo vas, da se v poslovnem objektu Planina 3, Kranj izvaja VIDEONADZOR. Videonadzor 
izvajamo z namenom, da se zagotovi višja stopnja varovanja ljudi in premoženja, s katerim na 
varovanem območju upravlja Četrta pot d.o.o. ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za 
nastanek škode, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. 
 
Videonadzor se izvaja na tistih območjih, kjer je potrebno in možno varovati interese/namene iz 
1. odstavka tega obvestila. Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom.   
 
Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče vaše osebne podatke:  
 
1. posnetek posameznika (slika), 
2. kraj posnetka, 
3. datum posnetka, 
4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju. 
 
Z video nadzorom zbrani osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-1., vendar največ eno leto. Po 
preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. 
 
Posnetke pridobljene na podlagi video nadzora lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le 
v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od razlogov za uporabo posnetkov, ki 
so navedeni v veljavni zakonodaji. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen 
dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je le-te dovoljeno posredovati pristojnim državnim 
organom.  
  
Za vsak vpogled v podatke/posnetke se v obrazcu Evidenca uporabe video posnetkov vodi evidenca. 
Vpogled v podatke dovoli odgovorna oseba  s podpisom obrazca.  
  
Vzroki za vpogled v podatke so lahko:  

 zahteva po zakonu, 

 odredba sodišča ali policije,  

 varnostni incident (vlom, kraja, ...)  

 po odredbi generalnega direktorja. 

 
Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika. 
     
Kranj, 25. 5. 2020 
 


