PRAVNO OBVESTILO
O IZVAJANJU VIDEONADZORA V POSLOVNIH OBJEKTIH ZAVAROVALNICE SAVA, D. D.
Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., (v nadaljevanju: zavarovalnica) na podlagi zakonitega interesa
obdeluje osebne podatke tudi z videonadzornim sistemom, ki je z namenom zagotavljanja večje varnosti ljudi
in zaščite premoženja nameščen na posameznih lokacijah na način, da nadzoruje vstop v poslovne prostore
zavarovalnice ali izstop iz njih. Osebne podatke obdeluje zavarovalnica sama oziroma v njenem imenu in za
njen račun pogodbeni obdelovalci (posamezna podjetja za fizično in tehnično varovanje ter podjetja za
vzdrževanje tehnične opreme sistema videonadzora), katerih pogodbene obveznosti zavarovalnica skrbno
nadzoruje.
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, je o izvajanju videonadzora na transparenten način
seznanjen z obvestilom o videonadzoru na mestih, kjer se le-ta izvaja in pravnim obvestilom, objavljenim na
spletni strani zavarovalnice.
Zavarovalnica ima imenovano odgovorno osebo za podajanje informacij o upravljanju in uporabi
videonadzornega sistema ter pooblaščeno osebo za varstvo podatkov glede vseh vprašanj, povezanih z
obdelavo osebnih podatkov posameznikov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
V zavarovalnici so zagotovljeni številni organizacijski in tehnični ukrepi za zaščito varstva osebnih podatkov.

I.

SPLOŠNO

V zavarovalnici spoštujemo pravico do zasebnosti, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. Dostop
do njih je dovoljen le pooblaščenim osebam zavarovalnice in pogodbenim obdelovalcem v obsegu in z
namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev zavarovalnice
in izpolnjevanje pravic ter obveznosti.
V celoti spoštujemo temeljna načela po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Z ustreznimi
zaščitnimi ukrepi ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo nepooblaščen dostop tretjim
osebam, naključne ali namerne manipulacije, izgubo podatkov in njihovo uničenje ves čas obdelave.
II.

PRAVNA PODLAGA IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV, PRIDOBLJENIH Z VIDEONADZOROM

Zakoniti interes zavarovalnice kot obdelovalca osebnih podatkov predstavlja pravno podlago za
obdelavo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika,
na katerega se osebni podatki nanašajo.
Zavarovalnica na podlagi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke tudi z videonadzornim sistemom.
Videonadzorni sistem je nameščen na nekaterih območjih opravljanja naše zavarovalne dejavnosti in se z
nadzorom vstopa v poslovne prostore zavarovalnice ali izstopa iz njih izvaja za namen zagotavljanja vaše
varnosti in zaščite premoženja.

Z videonadzornim sistemom boste nadzorovani v omejenem obsegu in boste glede na vaše gibanje v območje
snemanja vključeni naključno.
Pred vstopom v posamezno območje, kjer se videonadzor izvaja, so nameščena ustrezna obvestila o njegovem
izvajanju. Z obvestilom zagotavljamo najpomembnejše informacije o namenu videonadzora, identiteti
upravljavca oziroma obdelovalca osebnih podatkov, kontaktne številke odgovorne osebe za izvajanje
videonadzora in pooblaščene osebe za varstvo podatkov ter informacije o uresničevanju vaših pravic in času
hrambe osebnih podatkov.
III.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITEN PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg zaposlenih v zavarovalnici obdelujejo osebne podatke po naših navodilih ter v našem imenu tudi naši
pogodbeni obdelovalci, med drugim podjetja, ki za zavarovalnico opravljajo storitve tehničnega in fizičnega
varovanja (obsega tudi izvajanje videonadzora - vpogled v živo sliko v okviru izvajanja informatorsko receptorske dejavnosti) ter podjetja, ki vzdržujejo tehnično opremo sistema videonadzora (redno vzdrževanje
in programske nastavitve opreme). Pogodbene obveznosti navedenih podjetij v zvezi z obdelovanjem osebnih
podatkov zavarovalnica skrbno nadzoruje.
Zavarovalnica in pogodbeni obdelovalec spoštujeta določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in veljavna določila zakona o varstvu osebnih podatkov.
Zavarovalnica in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov sta dolžna skrbeti, da zaposleni in drugi
posamezniki, ki opravljajo dela in naloge, ki so povezane z obdelavo osebnih podatkov, varujejo tajnost vseh
podatkov, s katerimi se seznanjajo pri delu. Dolžnost varovanja tajnosti zavezuje te osebe tudi po prenehanju
zaposlitve oziroma opravljanju del in nalog pogodbene obdelave.
Zavarovalnica posreduje osebne podatke tretjim osebam samo na osnovi zahteve, ki mora temeljiti na veljavni
pravni podlagi in/ali izkazanem pravnem interesu za pridobitev zahtevanih podatkov in biti utemeljena. Podatki
se lahko razkrijejo zaradi uveljavljanja pravnega interesa ali za izvrševanje nalog nadzornih organov, ki temeljijo
na zakonu. Pri tem je zavarovalnica dolžna zagotoviti evidenco o tem, kateri podatki (posnetki) so bili
posredovani, komu, kdaj in na kakšni osnovi.
Iznos osebnih podatkov v tretje države ni dovoljen.
IV.

UPRAVLJANJE IN UPORABA VIDEONADZORA

Zavarovalnica ima odgovorno osebo za podajanje informacij o upravljanju in uporabi videonadzornega sistema
na posameznih lokacijah, ki je dostopna po telefonu na številki 02 / 23 32 917.
V.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Za morebitna vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov v povezavi z izvajanjem videonadzora smo dosegljivi
na naslovu: Zavarovalnica Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (s pripisom »za DPO«), na e‐naslovu:
gdpr@zav‐sava.si ali po telefonu na številki 080 19 20. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili pisno in v
skladu s predpisi.
Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki
se obdelujejo, zahteva:
•
•
•
•

dostop do svojih osebnih podatkov in pridobi informacije o njihovi obdelavi,
blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),
prenos podatkov ter
ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.
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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.
VI.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Zavarovalnica obdeluje osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in
dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Podatki se beležijo 24 ur dnevno, neprekinjeno in se avtomatsko prepisujejo z novimi podatki. Po preteku
časovnega intervala hrambe podatkov se sukcesivno dan za dnem prepisujejo z novimi podatki.
Osebni podatki se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani, vendar ne več kot 30 dni.
VII.

ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Zavarovalnica nenehno zagotavlja sodobne tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, zlasti z ustrezno
varnostno tehnologijo in orodji, izobraževanji in osveščanjem zaposlenih, s skrbno izbiro izkušenih in zaupanja
vrednih pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov, z nadzorom nad obdelavami osebnih podatkov ter z
skrbjo za izboljšanje organizacijskih in tehničnih ukrepov za zavarovanje podatkov.
V tem dokumentu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.
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Veljavnost: od 19. 1. 2021 do preklica
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