
OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA  
NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH DRUŽBE LIVAR, D.D.  

po tretjem odstavku 76. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) 
 

Družba LIVAR, d.d. na podlagi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke tudi z videonadzornim sistemom, ki 
je z namenom zagotavljanja večje varnosti ljudi in zaščite premoženja nameščen na območju in v prostorih družbe.  

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, je o izvajanju videonadzora seznanjen z obvestilom o 
videonadzoru na mestih, kjer se le-ta izvaja in pravnim obvestilom, objavljenim na spletni strani družbe. 

V družbi LIVAR, d.d. so zagotovljeni številni organizacijski in tehnični ukrepi za zaščito varstva osebnih podatkov. 

Upravljavec, ki izvaja videonadzor 

LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica 
Kontaktni telefon: 01 7899 900, e-naslov: info@livar.si 
 
Osebne podatke obdeluje družba LIVAR, d.d. sama, deloma pa v njenem imenu in za njen račun tudi pogodbeni 
obdelovalci, to je podjetje, ki za družbo opravlja storitve varnostne službe, ter podjetje, ki vzdržuje tehnično opremo 
sistema videonadzora.  
 
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 

Pravna pisarna družbe LIVAR, d.d. 
masa.ravbar@livar.si 
Mob. tel. št.:00 386 51 688 421 
 
Za podajanje informacij o upravljanju in uporabi videonadzornega sistema se lahko obrnete na 
Andraž Slak  
andraz.slak@livar.si 
Mob. tel. št.:00 386 41 412 764 
 
Pravna podlaga in namen izvajanja videonadzora 

Družba LIVAR, d.d. obdeluje osebne podatke z videonadzornim sistemom na podlagi zakonitega interesa. 
Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe 
LIVAR, d.d., vse skladno s 77. in 78. členom ZVOP-2 ter točko 1c 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema 

Uporabniki so zaposleni v družbi LIVAR, d.d., ki so pooblaščeni za delo z videonadzornim sistemom. Pooblaščene 
osebe lahko izvedejo vpogled v posnetek 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.  
 
Poleg zaposlenih v družbi LIVAR, d.d. obdelujejo osebne podatke po navodilih ter v imenu družbe LIVAR, d.d. tudi 
pogodbeni obdelovalci, to je podjetje, ki za družbo opravlja storitve varnostne službe (obsega izvajanje 
videonadzora - vpogled v živo sliko) ter podjetje, ki vzdržuje tehnično opremo sistema videonadzora (redno 
vzdrževanje in programske nastavitve opreme). Pogodbene obveznosti navedenih podjetij v zvezi z obdelovanjem 
osebnih podatkov družba LIVAR, d.d. skrbno nadzoruje, spoštovana so določila Splošne uredbe o varstvu 
podatkov.  
 
 



Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države  

Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države. 

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema  

Posnetki se avtomatsko prepišejo oziroma izbrišejo najkasneje 60 dni (PE Črnomelj) oziroma 90 dni (PE Ivančna 
Gorica) od dneva nastanka. 

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi videonadzornega sistema 

- Posnetek posameznika (slika), 
- kraj posnetka, 
- datum posnetka, 
- čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju. 
 
Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema  

Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela 
videonadzorna kamera, ima pravico do: 

- dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na 
osebo na posnetku, 

- popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema, 
- ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema, 
- prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka). 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe 

Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov na naslov družbe LIVAR, d.d. ali na e 
naslov: info@livar.si Posameznik ima tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da 
se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. Pri tem vas toplo vabimo, da nas pred vložitvijo pritožbe kontaktirate v duhu mirne razrešitve 
zadeve v obojestransko korist. 

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje 

Osebna privolitev ni potrebna zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima 
pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor. 

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev se ne izvaja. 

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave 

Ne izvajajo se posebni vplivi obdelave ali nadaljnje obdelave. 

Neobičajne nadaljnje obdelave 

Nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja, zvočna intervencija za čas videonadzora se 
ne izvaja. Nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem 
zaslonu (spremljanje dogajanja v živo).  

 

 

 


