OCENA UČINKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV
NA PODLAGI 35. ČLENA GDPR
uvedba videonadzora na javnih površinah

Po 25. maju (uveljavitev GDPR) je v primeru uvedbe videonadzora javnih površin ali podobnih
»tveganih« obdelav (npr. snemanje/beleženje registrskih tablic) treba pripraviti presojo učinkov v zvezi z
varstvom osebnih podatkov (DPIA) še pred uvedbo in sicer v skladu s 35. členom GDPR. Prilagamo obrazložitev
namena, vsebine in procesa za pripravo DPIA. V primeru, da imate namen vzpostaviti videonadzor na javnih
površinah ali načrtujete druge podobne obdelave osebnih podatkov nas pravočasno kontaktirajte.
DPIA je zahteven revizijski dokument, ki mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 35. člen GDPR. 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.
Glede na prej navedeno, je treba presojo izvesti pred uvedbo oziroma pred začetkom izvajanja obdelave osebnih
podatkov, v konkretnem primeru pred izvajanjem videonadzora.
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,
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, nas kontaktirajte!

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
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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/ .

