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OCENA UČINKOV V ZVEZI Z VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPIA) 

NA PODLAGI 35. ČLENA GDPR  

 uvedba videonadzora na javnih površinah 
 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je podal priporočila za vrste oziroma dejavnosti obdelav osebnih 

podatkov, za katere je treba pred pričetkom izvajanja, pripraviti presojo učinkov (»data protection impact 

assesment« – v nadaljevanju: »DPIA«),  v skladu s 35. členom GDPR in smernicami EU (WP 29 – Delovna skupina 

za varstvo osebnih podatkov iz člena 29 GDPR) ter smernicami IP za izvajanje ocene učinkov na varstvo osebnih 

podatkov. Med drugim je treba DPIA pripraviti tudi za izvajanje videonadzora na javnih površinah. Temeljna 

pravna podlaga za pripravo DPIA je 35. člen GDPR. Dodatno je treba vključiti tudi druge pravne podlage, ki se 

področno nanašajo na izvajanje videonadzora.  

 

DPIA je zahteven revizijski dokument, ki mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 35. člen GDPR. Posebne 

metodologije GDPR ne predpisuje in tako upravljavcem dopušča določeno mero fleksibilnosti glede izbire. 

Metodologija se določi znotraj strokovnih podlag s področja varstva osebnih podatkov. Ena najpomembnejših 

zahtev glede DPIA je, da se nanaša na utemeljitev potrebnosti in nujnosti (tudi zaradi  utemeljitve pravne 

podlage za obdelavo OP – t.i. zakoniti interes - 4. odstavek 9. člena GDPR) in opredelitve ocene tveganja (t.i. »risk 

assesment«). V primeru, da  iz ugotovitve izhajajo visoka tveganja za kršitve varstva pravic posameznikov,  se v  

v pripravo in potrditev presoje, vključi tudi IP.   

 

Izdelana DPIA služi kot podlaga za odločitev pristojne institucije  – upravljavca -  (v konkretnem primeru občine) 

o uvedbi oziroma pričetku izvajanja dejavnosti obdelave. Dodatno pa služi tudi kot dokument, ki natančno določa 

način zagotavljanja ustreznega nivoja varstva osebnih podatkov.  

 

Glede na prej navedeno, je treba presojo izvesti pred uvedbo oziroma pred začetkom izvajanja obdelave osebnih 

podatkov, v konkretnem primeru pred izvajanjem  videonadzora. Za pripravo DPIA je potrebno predhodno 

pridobiti načrt/shemo vzpostavitve videonadzornega sistema (število kamer, postavitev kamer, vrsta kamer…).  

 

 

 DPIA -  OBVEZNA VSEBINA: 

- sistematičen opis predvidenih dejanj obdelave, 

- ocena potrebnosti in sorazmernosti,  

- ocena tveganj za pravice in svoboščine posameznikov (»risk assesment« metodologija), 

- ukrepi za obravnavanje tveganj, vključno z zaščitnimi ukrepi in drugimi mehanizmi za zagotavljanje, 
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- varstva in dokazovanje skladnosti v skladu s 32. členom GDPR, 

- končno poročilo: povzetek glede izvajanja obdelave OP. 

 

DPIA – PROCES: 

- pridobitev načrta/sheme vzpostavitve videonadzornega sistema, 

- izdelava DPIA,  

- po potrebi vključitev IP, 

- objava izvlečka DPIA (spletna stran)  – transparentnost – odziv/pripombe/mnenje javnosti – občanov  

(cca 15 dni) – velja za primer videonadzora na javnih površinah, 

- sprejem odločitve o uvedbi videonadzora na nivoju upravljavca, 

- izvajanje videonadzora v skladu s pravili in podanimi smernicami za varstvo OP.  

 

DPIA – POGOJ ZA IZVEDBO:  

- načrt/shema vzpostavitve videonadzornega sistema, 

- aktivna udeležba (sodelovanje) izvajalcev oz. subjekta, ki je zadolžen za vzpostavitev videonadzornega 

sistema, 

- aktivna udeležba pristojnega predstavnika naročnika - upravljavca.  

 

 

_________ 

V primeru, da imate namen vzpostaviti videonadzor na javnih površinah ali načrtujete nove dejavnosti obdelav 

osebnih podatkov s podobnimi tveganji na zasebnost, nas pokličite na tel. št. 041 325-479 ali 041 921-762. 
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Podjetje Dataofficer d. o. o.  javnim in zasebnim poslovni subjektom nudi storitev pooblaščene osebe za varstvo 

osebnih podatkov (DPO) in drugo strokovno pomoč za zagotovitev ustrezne ravni varstva osebnih podatkov 

zaposlenih, strank, kupcev, pacientov in drugih oseb, skladno z nacionalnimi pravili in  pravili nove evropske 

zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. 

Ekipo podjetja Dataofficer d. o. o. vodita Jerneja Merva in Renata Zatler. Imata bogate izkušnje in strokovno 

znanje ter kompetence s področja varstva osebnih podatkov. Obe se lahko pohvalita tudi 

z mednarodnim certifikatom CIPP/E . Mednarodni certifikat CIPP/E dokazuje, da ima oseba, ki je certifikat 

pridobila celovito poznavanje področja varstva osebnih podatkov v skladu z najnovejšo evropsko zakonodajo 

(GDPR) in tako zagotavlja kompetentnega in uspešnega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov ter 

strokovnjaka s področja varovanja osebnih podatkov. 

 Več o certifikatu na: https://iapp.org/certify/cippe/ .  

 

Na področju informacijske varnosti Datofficer d.o.o. sodeluje s strokovnjaki podjetja S&T Slovenija d.d,  

Informacijske rešitve in storitve d.d., ki je že več kot 25 let eden vodilnih ponudnikov celovitih rešitev 

informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. 

 

ZAUPAJO NAM: Občine (Koper, Piran, Novo Mesto, Kočevje, Piran, Sežana…), javni zavodi (Tic Kamnik, Dolenjski 

muzej Novo Mesto, Stanovanjski sklad Koper…),  zasebna podjetja (Delo – časopisno podjetje, Tosama, GLS d.d, 

…),  izvajalci tehničnih pregledov (Integral Avto d.o.o., Jesenice, TSC Laba d.o.o., Litija…), računovodski servisi 

(Leitner Leitner d.o.o…), lekarne (Lekarna Polzela…).  
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