PRAVILNIK
O
KORIŠTENJU SUSTAVA
VIDEO NADZORA

Koprivnica, srpanj 2018. godine

Temeljem čl. 47. Statuta Sveučilišta Sjever, sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (NN br. 42/2018), a nakon prethodno dobivene suglasnosti sindikalnog povjerenika
temeljem čl. 153. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) Senat na XI. sjednici održanoj 19. srpnja 2018.
godine donosi

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA
VIDEO NADZORA
Članak 1.
Pravilnikom o korištenju sustava video nadzora (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se svrha i opseg
prikupljanja podataka putem snimaka video nadzora, način i vrijeme njihovog čuvanja te uporaba
snimaka u svrhu koja je nužna za smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti osoba koje koriste
prostore Sveučilišta Sjever kao i imovine Sveučilišta Sjever.
Prilikom prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i korištenja podataka prikupljenih video nadzorom
Sveučilište je dužno zaštititi podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o
provedbi opće uredbe o zaštiti podataka te ovog Pravilnika.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.
Sustav video nadzora koristi se u svrhu zaštite sigurnosti studenata, zaposlenika i svih drugih osoba
koje se nađu u prostorima Sveučilišta te u svrhu sprečavanja protupravnih radnji usmjerenih prema
imovini (oštećenja, uništenja, krađa i sl.).
Snimke koje su snimljene sustavom video nadzora mogu se isključivo koristiti za svrhe utvrđene u
stavku 1. ovoga članka.
Članak 3.
Video nadzorom pokriveni su zajednički prostori Sveučilišta u oba Sveučilišna centra: ulazni prostori,
unutarnji hodnici i dio vanjskog prostora dvorišta. Video nadzorom nisu pokriveni prostori radni
prostori administrativnog osoblja, kabineti nastavnika, predavaonica, laboratorija, spremišta i toaleta.
Sveučilište Sjever koristi sustav video nadzora na adresama:
- zgrada UNIN - 1, 104. brigade 3, Varaždin,
- zgrada UNIN – 2, 104. brigade 1, Varaždin,
- zgrada UNIN – 3, Jurja Križanića 31 b, Varaždin,
- zgrada Sveučilišta, Dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica,
- zgrada Sveučilišta – studentski restoran i kafić, Dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica.

Članak 4.
Sustav video nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.
Pravo pristupa snimkama prikupljenim putem video nadzora ima rektor odnosno osobe koje on
ovlasti.

Pravo pristupa snimkama video nadzora omogućiti će se ovlaštenim održavateljima sustava video
nadzora prilikom poduzimanja radnji potrebnih za održavanje sustava.
Osobe kojima je omogućen pristup snimkama sustava video nadzora Sveučilišta Sjever ovlašteni su
koristiti snimke i osobne podatke dobivene isključivo u zakonom utvrđenu svrhu, pridržavajući se
ograničenja iz članka 26. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Snimke dobivene video nadzorom čuvaju se najduže šest mjeseci, a nakon proteka tog vremena podaci
se brišu ili uništavaju na odgovarajući način, osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom
ili drugom istovrijednom postupku.
Članak 5.
Sveučilište je dužno uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama
video nadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup
podacima prikupljenim putem video nadzora.
Pristup podacima video nadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svog
zakonom utvrđenog djelokruga.
Sveučilište je dužno na vidljiv način označiti da su ulazni prostori i dio vanjskog prostora, dvorišta
Sveučilišta pod video nadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar
snimanja. Obavijest mora sadržavati relevantne informacije o tome da je prostor pod video nadzorom,
podatke o voditelju obrade i kontakte putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik donosi Senat Sveučilišta.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen Pravilnik.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.

KLASA: 602-04/18-02/06
UR.BROJ: 2137-0336-09-18-73

Za Sveučilište
Prof.dr.sc. Marin Milković, rektor, v.r.

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora na Sveučilištu Sjever objavljen je na oglasnoj ploči
Sveučilišta dana 20. kolovoza. godine te stupa na snagu 28. kolovoza 2018. godine.

Ivana Bagarić Peroš, dipl.iur., v.r.
Tajništvo

