Na temelju članka 43. Zakona o zaštiti na radu ("NN", br. 71/14, 118/14, 154/14),
članka 17. stavak 3. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih
ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava
nadležnim tijelima ("NN", br. 123/13) te članka 80. Statuta, na prijedlog ravnatelja i nakon
prethodnog savjetovanja sa sindikalnom povjerenicom, Školski odbor Škole primijenjenih
umjetnosti i dizajna - Pula na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2018. donosi
PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA
U ŠKOLI PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA
I . OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o korištenju sustava video nadzora u Školi primijenjenih
umjetnosti i dizajna - Pula (dalje u tekstu: Pravilnik) definira se svrha i opseg
podataka koji se prikupljaju, način i vrijeme čuvanja te uporaba snimljenih podataka
u svrhu smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti učenika i ostalih korisnika
usluga Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula (dalje u tekstu: Škola), radnika,
imovine i ostalih osoba koji se nađu u Školi.
(2) Prilikom prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i korištenja podataka prikupljenih
video nadzorom Škola je dužna zaštititi podatke primjenjujući Pravilnik na
odgovarajući način sukladno zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje i
regulira zaštita osobnih podataka i provedba sustava tehničke zaštite, a naročito
Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća
uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("NN",
br. 42/18.).
(3) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i
ženski rod.
II. SVRHA SUSTAVA VIDEO NADZORA
Članak 2.
(1) Radi poštivanja pravnih obveza Škole koje proizlaze iz zakonskih i podzakonskih
akta kojima se uređuje i regulira zaštita osobnih podataka i provedba sustava
tehničke zaštite, obrada podataka putem sustava video nadzora koristi se zbog
zaštite sigurnosti učenika, radnika i svih drugih osoba koje se nađu u Školi.
(2) Legitimni interes Škole je sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih prema
školskoj imovini (krađe, oštećenja, uništenja i sl.), pa se obrada podataka putem
sustava video nadzora koristi i za sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih
prema školskoj imovini (krađe, oštećenja, uništenja i sl.).
(3) Snimke koje su snimljene sustavom video nadzora mogu se isključivo koristiti za
navedeno u stavku 1. i 2. ovoga članka.

