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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV Z  

VIDEONADZOROM V OBJEKTIH TER PRIPADAJOČIH ZEMLJIŠČIH V LASTI 

DRUŽB V SKUPINI SŽ 

 

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov: SŽ, d. o. o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.   

                        

• Videonadzor za upravljavca izvaja družba SŽ ŽIP, d. o. o.  031 779 340   info@sz-zip.si 
 

• Odgovorna oseba za obveščanje posameznikov glede obdelave osebnih podatkov:  

Vodja službe za varovanje SŽ ŽIP, d. o. o. - Ilija Cvetković,  +386 1 29 15 012  

    Ilija.Cvetkovic@sz-zip.si 

• Kontakti pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov (DPO):  

SŽ, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno  

osebo za varstvo osebnih podatkov« ali        dpo@slo-zeleznice.si 
 

• Namen obdelave osebnih podatkov:  

SŽ, d. o. o., je upravljavec zbirke videonadzornih posnetkov, ki nastajajo pri izvajanju 
videonadzora nad vstopom v poslovne objekte družbe SŽ, d. o. o., in izstopom iz njih.  
Videonadzor se izvaja tudi v delovnih prostorih SŽ, d. o. o., v katerih je to nujno za varovanje 
poslovne skrivnosti oziroma tajnih podatkov ter ljudi in premoženja, tega namena pa ni 
mogoče doseči z milejšimi sredstvi. 
 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 75. člen ZVOP-1 (videonadzor vstopov v 

poslovne prostore in izstopov iz njih) in 77. člen ZVOP-1 (videonadzor v delovnih prostorih). 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  

Uporabniki ali kategorije uporabnikov ne obstajajo. 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  

Posnetkov videonadzornega sistema ne prenašamo v tretje države niti jih ne uporabljamo za 

avtomatizirano odločanje na podlagi profilov. 
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• Obdobje hrambe osebnih podatkov:  

 

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo do 90 dni, potem se samodejno izbrišejo. 

Če je določeni videoposnetek potreben za uveljavitev varovanih interesov, je izločen iz zbirke, 

hranjen ločeno in toliko časa, dokler je potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo teh 

interesov. 

• Informacije o obstoju pravic posameznika:  

Pri upravljavcu lahko uveljavite naslednje pravice: pravico dostopa do podatkov, pravico do 

popravka, pravico do izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do 

prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora.  

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  

Če upravljavec ne ugodi vaši zahtevi po uveljavitvi pravice, lahko zahtevate varstvo z vložitvijo 

ugovora/pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 100 Ljubljana. 

 

SŽ, d. o. o. 

Ljubljana, 28. 10. 2022 

 

 

 

 


