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OBVESTILO
O
UVEDBI
LJUBLJANSKI TRŽNICI

VIDEONADZORA

NA

OSREDNJI

Na območju osrednje ljubljanske tržnice se pojavlja vedno več vandalizma in kaznivih dejanj
(predvsem vlomov v poslovne prostore) ter drugih varnostih incidentov na škodo posameznikov,
pravnih oseb in upravljavca. Upravljalec JP LPT d. o. o. se je zaradi navedenega odločil preučiti
možnost uvedbe videonadzora na tem območju.
Videonadzor se uvaja z namenom zmanjšanja tveganj za ogrožanje varnosti ljudi in
preprečevanja oškodovanja premoženja, ki se nahaja na področju, na katerem se izvaja
videonadzor. Na temelju posnetkov videonadzornih kamer je namreč mogoče učinkoviteje
odkrivati in preganjati storilce kaznivih dejanj, videnonadzorne kamere imajo tudi močan
preventivni učinek. Osebna obdelava podatkov v danih okoliščinah koristi tako upravljalcu, kot
tudi posameznikom, saj zagotavlja višjo stopnjo varnosti oziroma preprečuje različne vrste
kriminalnih dejanj, ki pomenijo nevarnost za ljudi in javno premoženje. Obdelava osebnih
podatkov ima na ta način izrazit pozitiven učinek za posameznike in je posledično tudi v javnem
interesu. Videonadzor se bo izvajal zgolj izven delovnega časa tržnic ter lokalov, ki delujejo na
območju osrednje ljubljanske tržnice. Na ta način bo zagotovljena sorazmernost ukrepa uvedbe
videonadzora oziroma da ne bo presežen namen, za katerega se ta uvaja.
Upravljalec se je pred uvedbo videonadzora prepričal, da za obdelavo osebnih podatkov v
konkretnih okoliščinah obstoji ustrezna pravna podlaga in pri uvedbi videonadzora upošteval za
ta namen predvidene določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbe
2016/679 o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba), pri čemer je posebno pozornost
namenil temeljnim načelom varstva osebnih podatkov, vključno z načelom sorazmernosti.
Pred nameravano obdelavo osebnih podatkov je upravljalec skladno z členom 35 Splošne
uredbe opravil oceno učinkov v zvezi z varstvom podatkov. Ta je bila izvedena v več fazah.
Najprej je upravljalec pripravil podroben opis nameravane obdelave v Tehnični zasnovi uvedbe
videonadzora. Naslednji korak sta bila popis in ocena tveganj, ki ju je upravljalec pripravil na
temelju pregleda predvidenih dejanj obdelave osebnih podatkov ter njenih namenov in podlag.
Sledila je opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganj s katerimi je upravljalec minimaliziral
možnost uresničitve tveganj obdelave osebnih podatkov. Upoštevaje opisano in zaključke, da
katerih je upravljalec prišel v predhodnih fazah, je naposled izdelal še test tehtanja in na temelju
Smernic informacijskega pooblaščenca pripravil končni dokument.
V na ta način pripravljeni oceni učinkov je bilo ugotovljeno, da je obdelava osebnih podatkov v
danih okoliščinah zakonita in da ne predstavlja velikega tveganja za pravice in svoboščine
posameznikov, oziroma da je mogoče potencialna tveganja z ustreznimi ukrepi zmanjšati na
raven, ki je za posameznike sprejemljiva. Razlogi za uvedbo videonadzora na javni površini v
konkretnih okoliščinah prevladajo nad temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika na
katerega se nanašajo osebni podatki. Videonadzor v predmetnem primeru ne predstavlja

kršitve človekovega dostojanstva, saj so kamere na vidnem mestu in poleg obvestila o izvajanju
videonadzora posamezniki nedvomno zaznajo, da se videonadzor izvaja. Poleg tega se z
obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec, ne posega v upravičene interese
posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.
Upravljalec je na podlagi člena 36 Splošne uredbe opravil predhodno posvetovanje z
Informacijskim pooblaščencem. Ta je upravljalcu posredoval pisno stališče o pripravljeni oceni
učinka, v katerem se je opredelil do manjkajoče vsebine, opozoril na določene neskladnosti,
predvsem pa podal več priporočil in predlogov. Upravljavec je ravnal skladno s podanimi
predlogi in priporočili Informacijskega pooblaščenca na način, da je ustrezno dopolnil
dokumentacijo uvedbe videonadzora.
Upravljavec bo izvajanje videonadzora in s tem povezano obdelavo osebnih podatkov redno
spremljal ter po potrebi prilagajal ali sprejemal nove ukrepe za kar največjo zaščito zasebnosti
posameznikov na eni strani ter varnosti ljudi in premoženja na drugi strani.
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