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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

PRILOGA - OBVESTILO O VIDEONADZORU V EVROPSKEM PARLAMENTU 

 

To besedilo je povzetek nekaterih poglavitnih vprašanj v zvezi s sistemom 
videonadzora Evropskega parlamenta in služi zgolj v informativne namene. Celotna 
politika videonadzora je na voljo na spletni strani:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/security-and-access 

ali se obrnite na Generalni direktorat za varnost in zaščito, za katerega so spodaj 
navedeni kontaktni podatki. 
 
1 - Identiteta upravljavca podatkov 

 

Upravljavec podatkov je Generalni direktorat Evropskega parlamenta za varnost in 
zaščito. Kontaktni podatki so zapisani spodaj. 
 
2 - Kratek opis območja, ki ga pokriva sistem videonadzora 
 

Položaji kamer in njihovi zorni koti temeljijo na metodološki analizi tveganja in oceni 
učinka na varstvo podatkov, kar zagotavlja, da so kamere usmerjene zgolj v 
najpomembnejša mesta v zgradbah in zunaj njih, kot so glavni vhodi, izhodi v sili in 
požarni izhodi ter vhod v garažno hišo, nameščene pa so tudi v bližini več 
pomembnih stopnišč, prehodov in nekaterih pomembnih območij ali območij z 
omejenim dostopom, ki zahtevajo dodatne varnostne ukrepe. V zelo redkih primerih 
in pod zelo strogimi pogoji je dovoljeno v okviru tekočih preiskav začasno postaviti 
samostojne kamere, ki niso povezane s sistemom videonadzora. 
 
3 - Pravna podlaga za videonadzor 
 

Sklepi predsedstva Evropskega parlamenta z dne 6. decembra 2002, 3. maja 2004, 
6. julija 2011 in 15. januarja 2018 ter Politika videonadzora v Evropskem parlamentu, 
sprejeta dne 20. aprila 2013, z vsemi naknadnimi posodobitvami. 
 
4 - Podatki, ki se zbirajo, in namen videonadzora 
 

Podatki, ki se zbirajo: shranjeni posnetki (digitalne slike z oznako časa, datuma in 
kraja) 
 
Namen: Evropski parlament upravlja sistem za videonadzor, ki zagotavlja: varnost, 
zaščito in nadzor dostopa do zgradb in prostorov ter varnost in zaščito poslancev, 
osebja, obiskovalcev, premoženja, arhivov in dokumentov, ki se nahajajo ali hranijo 
v njegovih prostorih. Namen sistema je tudi preprečevanje (in hkrati odvračanje) ter 
upravljanje incidentov v zvezi z varnostjo in zaščito. Po potrebi omogoča zbiranje 
potrebnih elementov za izvedbo preiskav dogodkov in analizo morebitnih 
nevarnosti. 
 
Omejitev namena: Evropski parlament ne nadzoruje območij, na katerih se 
pričakuje visoka raven zasebnosti. Nadzor zunaj naših zgradb na ozemlju Belgije, 
Luksemburga in Francije je omejen na kar se da majhno območje. S sistemom se 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/security-and-access


ne nadzoruje delo zaposlenih ali njihova prisotnost. Prav tako se sistem ne uporablja 
kot orodje za preiskovanje ali v disciplinskih postopkih, razen če gre za resen 
varnostni incident ali kaznivo dejanje. 
 
5 - Kdo ima dostop do posnetkov videonadzora in komu se posnetki lahko 
posredujejo 
 

Kdo ima dostop do podatkov: Pooblaščeni vodstveni delavci, pooblaščeni delavci 
za varnost, zaščito in vzdrževanje, pooblaščeni varnostniki zunanjih izvajalcev ter 
varnostno in vzdrževalno osebje. 
 
Komu se podatki lahko razkrijejo in posredujejo: Informacije, zbrane s sistemom 
videonadzora, se smejo razkriti varnostnim službam drugih evropskih institucij ali 
varnostnim in sodnim organom ali organom preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja držav članic EU, in sicer za potrebe tekočih preiskav ali za preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj. Vsi prenosi in razkritja zunaj Generalnega direktorata za 
varnost in zaščito se dokumentirajo, zanje pa se opravi tudi podrobna ocena o potrebi 
prenosa. 
 
6 - Kako so informacije varovane in zaščitene 
 

Stalno izvajanje tehničnih in fizičnih ukrepov zagotavlja varnost sistema in zaščito 
podatkov. Dostop do posnetkov videonadzora in/ali tehnične infrastrukture sistema 
videonadzora je dovoljen le pooblaščenemu osebju, posamezni profili dostopa pa 
podrobneje opredeljujejo, kdo lahko izvaja katere operacije. 
 
7 - Kako dolgo se posnetki hranijo 
 

Posnetki se hranijo največ 30 dni. Če je kak posnetek treba shraniti za nadaljnjo 
preiskavo ali kot dokaz varnostnega incidenta, se ga sme hraniti do zaključka 
preiskave in, če je potrebno, skupaj s preiskavo arhivirati do deset let. 
 
8 - Kako lahko osebe, na katere se nanašajo podatki, preverijo, spremenijo ali 
izbrišejo svoje podatke ter uveljavljajo pravico do pravnih sredstev 
 

Za vsa vprašanja v zvezi s sistemom videonadzora in obdelavo osebnih podatkov se 
lahko obrnete na Generalni direktorat za varnost in zaščito. Državljani imajo pravico 
do dostopa do svojih osebnih podatkov in do popravka ali dopolnitve teh podatkov 
pod določenimi pogoji, ki so podrobneje opredeljeni v politiki videonadzora. Vse 
prošnje za dostop, popravek, blokiranje in/ali izbris osebnih podatkov pošljite na 
spodnji naslov: 
 
Generalni direktorat za varnost in 
zaščito (GD SAFE) 
Upravljavec podatkov – 
videonadzor EP 
60, Rue Wiertz 
B-1047 Bruselj 
Belgija 
E-poštni naslov:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Telefon: +32 2 28 43727 
 

mailto:SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu


Vsak posameznik lahko vloži pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov 
na elektronski naslov: 
edps@edps.europa.eu, če meni, da je Evropski parlament z obdelavo njegovih 
podatkov kršil njegove pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725. 
 
Preden se odločite za ta korak, vam svetujemo, da se najprej obrnete na 
Generalni direktorat za varnost in zaščito (kontaktni podatki so navedeni zgoraj) 
in/ali uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov, ki je na voljo na 
telefonski številki: +352 4300 23595 ali na e-poštnem naslovu: data-
protection@ep.europa.eu. 
 
9 - Hiperpovezavi v zvezi z videonadzorom Evropskega parlamenta in varstvom 
podatkov 
 

Politika videonadzora EP: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/security-and-access 
 

Smernice Evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede videonadzora: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
Bruselj, 18. november 2019 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
mailto:data-protection@ep.europa.eu.
mailto:data-protection@ep.europa.eu.
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/security-and-access
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

