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1. Področje uporabe

Generalni direktorat za varnost in zaščito Evropskega parlamenta (v nadaljnjem
besedilu: GD SAFE) uporablja videonadzor za spremljanje določenih območij,
dogodkov, dejavnosti ali oseb s sistemom vizualnega nadzora, imenovanim
televizija zaprtega kroga (CCTV).

V tej politiki o videonadzoru je opisan sistem Evropskega parlamenta za videonadzor,
njegov namen in uporaba ter zaščitni ukrepi za varstvo osebnih pravic posameznikov, na
katere se nanašajo osebni podatki, kot je določeno v Uredbi (EU) 2018/1725 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije (v nadaljnjem besedilu:
Uredba (EU) 2018/1725).

2. Omejitev namena

Sistem za videonadzor je v pomoč pri zagotavljanju varnosti in zaščite, kot določajo pravila,
ki urejajo varnost in zaščito v Evropskem parlamentu1.

GD SAFE se pri preprečevanju, odvračanju ali obvladovanju morebitnih oblik ogrožanja
reda in varnosti, vključno z nepooblaščenim fizičnim dostopom do prostorov
Evropskega parlamenta ali do območij z omejitvami ali občutljivih območij, infrastrukture IT
ali informacij, zanaša na sistem za videonadzor.

GD SAFE lahko posnetke CCTV uporabi tudi pri varnostnih poizvedbah in dodatnih
preiskavah, ki se izvajajo v okviru njegovih pooblastil.

Prenos posnetkov CCTV se izvaja le v skladu s pogoji iz oddelka 6.2: Razkritja in prenosi.

Sistem za videonadzor se ne uporablja za noben drug namen2.

3. Pravna podlaga

Uporabo sistema Evropskega parlamenta za videonadzor urejajo naslednje pravne podlage:

- sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2018 o pravilih, ki
urejajo varnost in zaščito v Evropskem parlamentu (2018/C 79/04);

- Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in
agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe
št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES;

- sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2019 o izvedbenih pravilih
v zvezi z Uredbo (EU) 2018/1725;

1 Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2018 o pravilih, ki urejajo varnost in zaščito v
Evropskem parlamentu (2018/C 79/04).
2 Člen 4 Uredbe (EU) 2018/1725.
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- sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2013 o pravilniku o
obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem parlamentu, UL C 96, 1.4.2014, str. 1;

- politika informacijske varnosti v Evropskem parlamentu z dne 2. junija 2020,
Geda (D(2020)14287).

4. Območja pod zaščito

GD SAFE odloča o lokacijah kamer, zornih kotih in območjih videonadzora, pri čemer v celoti
upošteva smernice Evropskega nadzornika za varstvo podatkov3.

Kamere so nameščene na podlagi ocene tveganja, kar pomeni, da so usmerjene le v
najpomembnejše lokacije in območja znotraj in zunaj stavb, tako da je zagotovljena ustrezna
skladnost s to politiko.

Natančneje, kamere so nameščene tako, da spremljajo vhodne in izhodne točke v stavbah
in območja v neposredni bližini, vključno z območji javnega dostopa (kot so glavni vhodi,
zasilni in požarni izhodi, vhodi na parkirišča, mesta za izstop VIP, esplanada itd.). Poleg tega
kamere nadzorujejo več pomembnih stopnišč ali povezovalnih točk ter pomembna območja,
ki zahtevajo dodatno varnost, kot so območja z dragocenim premoženjem, zaupnimi in
občutljivimi informacijami ali tako imenovane občutljive sobe ter območja z omejenim
dostopom.

Območja z zelo visokimi pričakovanji glede zasebnosti, kot so posamezne pisarne ali prostori
za prosti čas, se ne spremljajo.

Spremljanje zunaj prostorov Parlamenta je omejeno na najmanjši obseg, potreben za
zagotavljanje izvajanja te politike, in poteka v skladu z ustrezno zakonodajo EU in nacionalno
zakonodajo.

4.1. Priložnostni videonadzor

V ustrezno utemeljenih primerih lahko GD SAFE uporabi priložnostni videonadzor za določen
namen in omejeno časovno obdobje.

Kamere, ki se uporabljajo za tak nadzor, se namestijo na podlagi pisne zahteve in
predhodnega pisnega dovoljenja generalne direktorice GD SAFE.

Priložnostni videonadzor je mogoč največ en mesec. Za vsako podaljšanje tega obdobja je
treba ponoviti zgornji postopek.

Kamere snemajo samo ob vnaprej določenem času.

Slike, posnete pri priložnostnem videonadzoru, se ne shranjujejo, razen če so označene kot
pomembne za namene varnostne preiskave; v tem primeru se shranijo skupaj z
dokumentacijo o preiskavi.

3 Smernice so na voljo na
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf in tukaj na
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en
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V ustrezno utemeljenih primerih in po posvetovanju s pooblaščeno osebo za varstvo
podatkov se lahko priložnostni videonadzor izvaja prikrito.

5. Zbrani osebni podatki in tehnične specifikacije sistema

Sistem Evropskega parlamenta za videonadzor je standardni sistem CCTV. Vse kamere
delujejo 24 ur na dan in sedem dni na teden.

Večina jih beleži le spremembe pikslov, kar pomeni, da so prave slike na voljo samo, če
sistem zazna gibanje. V sistemu je zabeležen vsak premik, ki ga zaznajo kamere na
varovanem območju, ter čas, datum in lokacija. V tem primeru je zaradi kakovosti slike
mogoče prepoznati osebe ali druge podrobnosti na posnetku.

Za vse kamere, ne glede na to, ali zaznajo gibanje ali ne, veljajo enako strogi varnostni ukrepi.

Sistem CCTV trenutno ne snema zvoka. Evropski parlament za videonadzor ne uporablja
spletnih kamer.

V skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2018/1725 sistem za videonadzor ni namenjen zbiranju
podatkov posebnih vrst.

6. Dostop do slik in razkritje informacij

6.1 Pravice dostopa za agente in sistemske administratorje

Samo generalna direktorica GD SAFE (v nadaljnjem besedilu: upravljavec podatkov) je
pooblaščena za dodelitev, spremembo ali razveljavitev pravic dostopa.

Pravice dostopa se dodelijo uporabnikom na podlagi potrebe po seznanitvi (tistim, ki dostop
nujno potrebujejo za opravljanje svojih nalog) in se omejijo na namen te politike CCTV ter na
tehnično vzdrževanje sistema.

GD SAFE vodi notranjo evidenco pravic dostopa in sistematično beleži vsako pridobivanje
posnetkov. Izvleček posnetkov za tehnično vzdrževanje poteka brez vizualizacije slik.

6.2 Razkritja in prenosi

GD SAFE lahko posnetke CCTV razkrije ali posreduje varnostnim službam drugih evropskih
institucij ali varnostnim, pravosodnim ali kazenskim organom države članice EU. Takšni
prenosi se lahko izvedejo le na zahtevo teh strank – ni rednih ali rutinskih prenosov – in v
skladu s postopkom, opisanim v tem oddelku4.

4 GD SAFE ne sprejema prošenj za podatkovno rudarjenje ali za postopek analize podatkov z različnih vidikov in
njihovega povzemanja v koristne nove informacije.
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Vsako razkritje ali prenos je pogojen z odobritvijo upravljavca podatkov, strogo oceno nujnosti
takega razkritja ali prenosa ter mnenjem pravne službe Evropskega parlamenta.

V primerih, ki zadevajo poslanca Evropskega parlamenta, je potrebna uradna odobritev
predsednika Evropskega parlamenta. V primerih, ki zadevajo uslužbenca, je potrebna uradna
odobritev generalnega sekretarja.

O vsakem takem razkritju ali prenosu je obveščena pooblaščena oseba za varstvo podatkov
v Evropskem parlamentu.

GD SAFE dokumentira celoten postopek.

7. Obdobje hrambe

GD SAFE hrani posnetke CCTV en mesec.

Posnetki, pridobljeni med varnostnimi preiskavami, se hranijo ves čas trajanja preiskave, po
potrebi pa se arhivirajo skupaj z dokumentacijo preiskave za obdobje do 10 let. GD SAFE
takšno hrambo strogo dokumentira.

8. Varnostni ukrepi

Evropski parlament uporablja najboljše razpoložljive tehnološke rešitve, ki so prijazne do
zasebnosti, v skladu z načeloma „vgrajene zasebnosti“ in „zmanjšanja količine podatkov“.

GD SAFE se zanaša na vrsto tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za zaščito
podatkov, ki jih vsebujejo posnetki CCTV.

Zato sistem CCTV ni povezan z nobenim drugim sistemom zunaj Evropskega parlamenta in
do njega lahko dostopa le posebej pooblaščeno osebje GD SAFE. GD SAFE arhivirane
videodatoteke med obdobjem hrambe šifrira in natančno beleži vse manipulacije s sistemom.

Poleg tega GD SAFE pridobitev pravic pogojuje dostopa s tem, da zahteva obvezno notranje
usposabljanje in zavezo zaupnosti.

GD SAFE sistematično briše posnetke, na podlagi katerih bi lahko identificirali osebe, ki niso
vpletene v varnostno preiskavo ali dodatno preiskavo.

Poskrbljeno je tudi za delovanje sistema Evropskega parlamenta za videonadzor v primeru
izpada električne energije, s čimer so izpolnjeni minimalni varnostni in zaščitni pogoji.

9. Obveščanje javnosti

Evropski parlament javnost obvešča o videonadzoru, tako da:
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- na kraju samem objavi opozorila, da se izvaja spremljanje, in posreduje bistvene
informacije o obdelavi tega spremljanja;

- pripravi povzetek politike o videonadzoru, ki je na voljo v sprejemni pisarni in na
spletnem mestu Evropskega parlamenta;

- politiko o videonadzoru objavi v intranetu in na svojem spletišču.

Pri vseh teh treh načinih je na voljo elektronski naslov za dodatna vprašanja in informacije o
pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

10. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

GD SAFE posreduje osebno obvestilo vsaki osebi, ki je bila identificirana na posnetku, če
velja katerokoli od naslednjih dejstev:

vedno, ko GD SAFE:

- hrani njihovo identiteto v evidenci;
- ohrani njihovo identiteto tudi po izteku rednega obdobja hrambe;
- uporablja posnetke v postopkih, ki zadevajo posameznika;
- razkrije ali prenese slike iz GD SAFE.

Javnost lahko svoje pravice do varstva osebnih podatkov uveljavlja v skladu z Uredbo
(EU) 2018/1725, da naslovi zahtevo na upravljavca podatkov:

The European Parliament Video Protection Data Controller
Director-General for Security and Safety
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
Elektronski naslov:

SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

GD SAFE posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošlje potrdilo o prejemu
v petih delovnih dneh po prejemu zahteve5.

GD SAFE posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovori na vprašanje
v 30 koledarskih dneh, razen če upravljavec podatkov iz upravičenih razlogov ne more
upoštevati roka. Upravljavec podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki, obvesti o morebitnih zamudah in razlogih zanje.

Posamezniki, ki želijo dostopati do svojih osebnih podatkov, morajo nedvomno dokazati svojo
identiteto, po možnosti navesti datum, čas, kraj in okoliščine posnetkov, do katerih želijo
dostopati, ter predložiti svojo najnovejšo fotografijo, da jih lahko GD SAFE na pregledanih
posnetkih prepozna.

Upravljavec podatkov lahko zavrne obravnavo zahtevka posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, če je ta očitno neutemeljen ali pretiran, zlasti zaradi njegove

5 To potrdilo o prejemu ni potrebno, če je vsebinski odgovor na zahtevo predložen v istem roku petih delovnih dni.
Odgovor se posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošlje v rokih, določenih v členu 14(3) in
členu 14(4) Uredbe (EU) 2018/1725.
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ponovljivosti6. GD SAFE to ocenjuje za vsak primer posebej. Upravljavec podatkov nosi
breme dokazovanja, da je zahtevek očitno neutemeljen ali pretiran.

V primeru zelo zapletenega zahtevka ali če je verjetno, da bo zahtevek povzročil tveganje za
pravice in svoboščine drugih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, se bo
upravljavec podatkov posvetoval s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Evropskem
parlamentu.

Evropski parlament prosilcem ne zaračuna uveljavljanja njihovih pravic do varstva podatkov.

Upravljavec podatkov lahko omeji pravice, ki jih posameznikom, na katere se nanašajo
osebni podatki, zagotavlja Uredba (EU) 2018/1725, če bi uveljavljanje teh pravic ogrozilo
namen varnostne poizvedbe7. GD SAFE to možnost preuči za vsak primer posebej in po
potrebi ustrezno dokumentira postopek ter o vsaki taki omejitvi obvesti pooblaščeno osebo
za varstvo podatkov v Evropskem parlamentu.

11. Pravica do vložitve pritožbe

Vsak posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov
(elektronski naslov: edps@edps.europa.eu), če meni, da so bile zaradi obdelave njegovih
osebnih podatkov s strani Evropskega parlamenta kršene njegove pravice iz Uredbe
(EU) 2018/1725. GD SAFE priporoča, da posamezniki pred tem poiščejo dodatne informacije
in se obrnejo na:

The European Parliament Video Protection Data Controller:
Director-General for Security and Safety
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
elektronski naslov: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

in/ali

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v
Evropskem parlamentu

telefon: +352 4300 23595
elektronski naslov: data-protection@ep.europa.eu

V skladu s členom 90 kadrovskih predpisov lahko uslužbenci vložijo pritožbo pri svojem
organu za imenovanja.

6 Člen 14 Uredbe (EU) 2018/1725.
7 Člen 25 Uredbe (EU) 2018/1725 in priloga I k sklepu predsedstva Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2019
o izvedbenih pravilih v zvezi z Uredbo (EU) 2018/1725.
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12. Posvetovanje in lastna revizija varstva podatkov

Evropski parlament svoj sistem za videonadzor v celoti upravlja v skladu z Uredbo
(EU) 2018/1725.

GD SAFE se je pri pripravi te politike posvetoval s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov
v Evropskem parlamentu.

GD SAFE izvaja redne preglede varstva podatkov, da bi ocenil, ali:

- pravilno izvaja politiko videonadzora (revizija skladnosti);
- je videonadzor še vedno potreben;
- sistem še vedno služi svojemu namenu;
- še vedno ni ustreznih alternativnih rešitev;
- se redno izvaja postopek za zmanjšanje količine podatkov.


