
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) 

GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU VIDEONADZORNEGA SISTEMA 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, elektronski naslov info@marles.com, 

telefonska številka 02 429 45 22. 

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 

V skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov družba MARLES HIŠE MARIBOR 

d.o.o. ni zavezana imenovati pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. 

3. Namen obdelave osebnih podatkov: 

Namen uvedbe in izvajanja videonadzora v poslovno proizvodnih prostorih na sedežu družbe MARLES 

HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuška cesta 22, 2341 in v OE Lovrenc na Pohorju, Mariborska cesta 106, 2344 

Lovrenc na Pohorju, je zagotavljanje varnosti premoženja s ciljem preprečevanja tatvin, vlomov, 

vandalizma, požarov in drugih incidenčnih dogodkov. 

4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes družbe MARLES HIŠE MARIBOR 

d.o.o. v skladu s 77. in 78. členom Zakona o varovanju osebnih podatkov1. 

5. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. V družbi MARLES HIŠE MARIBOR bodo z njimi 

seznanjeni zgolj zaposleni, ki so pooblaščeni s strani direktorja družbe, da skrbijo za zbiranje in 

obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene. 

6. Informacije neobičajnih obdelavah (o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali 

mednarodno organizacijo, o spremljanju dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v 

primeru spremljanja dogajanja v živo): 

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Prav tako se 

dogajanje ne spremlja v živo in ne obstaja možnost zvočne intervencije. 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja: 

Osebni podatki se bodo hranili v skladu z devetim odstavkom 76. člena ZVOP-2 z namenom zbiranja 

in obdelave teh podatkov najdlje 1 leto od trenutka nastanka posnetka. 

8. Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: 

S pisno zahtevo, poslano na naslov info@marles.com, lahko posameznik zahteva uresničevanje pravic, 

ki mu jih daje GDPR. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj v obsegu, ki upošteva dejstvo, da osebni 

podatki, ki nastajajo z videonadzorom, vsebujejo le posnetek posameznika (sliko) ter datum in čas 

posnetka. Dostop do osebnih podatkov lahko tako zahteva posameznik z navedbo točnega časa, ko se 

je nahajal v prostorih, ki so pod videonadzorom. Posnetek njegove podobe se mu bomo lahko zagotovil 

 
1 Zakon o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-2, UL. RS 163/2022). 
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le v primeru, če bo družba MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. posameznika na posnetku nedvoumno 

identificirala in če bodo tehnične možnosti omogočale prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih 

posameznikov na posnetku. Pravice do popravka posameznik nima, saj posnetka videonadzornega 

sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih 

podatkov. Pravico do izbrisa ima posameznik v skladu s členom 17 GDPR; upravljavec osebne podatke 

hrani v okviru zakonsko dovoljenega časa. Posameznik nima pravice do prenosljivosti podatkov. Imate 

pa pravico do ugovora obdelavi in pravico do omejitve obdelave, vendar je tudi tu treba upoštevati 

njuno naravo. 

9. Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: 

Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika. 

10. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

V kolikor posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice, lahko poda prijavo pri Informacijskem 

pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si 

11. Informacije o tem: 

a. ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: 

Ne, zagotovitev osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena obveznost. 

b. ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, 

če jih ne zagotovi: 

Če posameznik ne želi obdelave svoji osebnih podatkov (posnetek njegove podobe), 

ne bo mogel vstopiti v prostore oz. področje, kjer se izvaja videonadzor, saj ta poteka 

ves čas in brez izjem. 

 

12. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 

predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki: 

Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

13. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: 

Posebne obdelave osebnih podatkov se ne bodo izvajale. 


