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Na temelju članka 43. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), članaka 25.-30.  

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. br. 42/18) i čl. 20. i 45. Statuta 

Instituta za poljoprivredu i turizam,  Upravno vijeće je na sjednici održanoj 24. rujna 2018. 

godine donijelo 

 

P R A V I L N I K 

o videonadzoru  
 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se način korištenja sustava videonadzora, prava i ovlasti Instituta 

za poljoprivredu i turizam (dalje u tekstu: Institut), prava i obveze radnika te opseg podataka 

koji se prikupljaju, način i vrijeme čuvanja te uporaba snimljenih podataka u svrhu propisanu 

ovim Pravilnikom. 

 

Članak 2. 

Prilikom prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i korištenja podataka prikupljenih 

videonadzorom, Institut je dužan zaštititi podatke sukladno zakonskim i podzakonskim aktima 

kojima se regulira zaštita osobnih podataka i provedba sustava tehničke zaštite, kao i drugim 

važećim propisima kojima se uređuje to područje. 

 

Članak 3. 

Sustav videonadzora koristi se kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima i u postupku 

propisanom Zakonom o zaštiti na radu, odnosno koristi se radi zaštite radnika Instituta i 

drugih osoba koje se nađu u prostorima Instituta te radi zaštite imovine Instituta. 

 

Također, sustav videonadzora koristi se kao svrha koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i 

imovine pod uvjetima i u postupku propisanom Zakonom o provedbi Opće uredbe  o zaštiti 

podataka. 

 

Članak 4. 

Uređaji videonadzora bilježe  izgled i kretanje osoba  u području  parkirališta Instituta, s 

unutarnje strane glavnog ulaza u zgradu,  s prednje strane pomoćnog objekta, glavnog ulaza u 

područje Instituta,  u području oko plastenika,  oko Pedološkog laboratorija i drugom 

području za koje ravnatelj ocijeni da ga je potrebno zaštititi videonadzorom. 

 

O postavljenom videonadzoru Institut je dužan obavijestiti radnike te postaviti odgovarajuće 

oznake na mjestima gdje se snima, što mora biti uočljivo označeno slikom i tekstom. 

 

Članak 5. 

Snimke koje su dobivene sustavom videonadzora mogu se koristiti samo za svrhu navedenu u 

čl. 3. ovog Pravilnika. 

 

Članak 6. 

Pristup podacima odnosno uvid u sadržaj snimke videonadzora te ovlaštenje na obradu 

osobnih podataka dobivenih sustavom videonadzora imaju ravnatelj Instituta i osoba koju on 

za to ovlasti. 
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Osim naprijed navedenih osoba, u provjeri videonadzora učestvuje i stručna osoba bez koje to 

ne bi bilo moguće izvršiti (sistem inženjer). 

 

Podaci dobiveni videonadzorom smiju se koristiti isključivo za svrhe za koju su snimljeni te 

Institut, niti bilo koja druga osoba, ne smije koristiti podatke o osobama, prikupljene 

sustavom videonadzora zaštite, izvan njihove određene i zakonske namjene, a raspolaganje 

snimkama dopušteno je samo osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka. 

 

Osobe iz st. 1. i 2. ovog članka pisanom izjavom obvezat će se na povjerljivost osobnih 

podataka za koje saznaju korištenjem sustava video nadzora.  

 

Institut je dužan uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama 

videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile 

pristup podacima prikupljenim putem videonadzora. 

 

Snimke dobivene videonadzorom čuvaju se na videonadzornom sustavu i zaštićene su 

korisničkim imenima i lozinkama koje su poznate samo osobama iz st. 1. i 2. ovog članka. 

 

Snimke se čuvaju najviše dva mjeseca nakon čega se trajno brišu, a iznimno mogu se čuvati  i 

duže, koliko je to nužno za potrebe sudskog ili drugog postupka ili je to propisano zakonom.  

 

Članak 7. 

Nadzor nad korištenjem videonadzora i podataka iz tog nadzora ima osoba određena sukladno 

čl. 29. st. 6. Zakona o radu i službenik za zaštitu osobnih podataka. 

 

Radnici i druge osobe koje snimi sustav videonadzora mogu sve informacije o provođenju 

nadzora dobiti od osoba iz čl. 6. st. 1. ovog Pravilnika, mogu od tih osoba tražiti pristup 

osobnim podacima i ispravak, brisanje ili prijenos osobnih podataka, ili ograničavanje obrade 

koji se na njih odnose te imaju i pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka. 

 

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno propisima o zaštiti osobnih 

podataka, može podnijeti prigovor Institutu koji kao voditelj obrade ima dužnost donijeti 

odluku u roku od mjesec dana. Prigovor se podnosi službeniku za zaštitu osobnih podataka. U 

slučaju neslaganja s odlukom Instituta, osoba je ovlaštena obratiti se Agenciji za zaštitu 

osobnih podataka zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.  

 

Članak 8. 

Institut iznimno može uvesti nadzor iz drugih razloga koji nisu određeni sa svrhom zaštite 

radnika i imovine, ako za to postoji poseban opravdani razlog. 

 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Institut mora provesti postupak savjetovanja ili 

suodlučivanja s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom, unaprijed obavijestiti 

radnike i označiti prostor koji se nadzire te obrađivati osobne podatke putem sustava 

videonadzora samo uz uvjete određene propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti na radu. 

 

Institut će u slučajevima iz ovog članka u obavijesti o nadzoru navesti i vrijeme unutar kojeg 

će se snimanje obavljati. 

Članak 9. 

U slučaju kaznenih ili prekršajnih aktivnosti, snimke iz sustava video nazora mogu se predati 

nadležnim tijelima. 
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