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Opozorilo poobla5dene osebe za varstvo osebnih podatkov

Izvajanje pouka na daljavo

SpoStovani,

v dasu razglaSene epidemije SARS -CoV-2 (COVID-I9) delo VIZ ponovno poteka v
virtualnem okolju. Natem mestu je potrebno opozoriti na ravnanja glede udeleZbe udencev in
njihovih starSev oz. zakonitih zastopnikov pri izvedbi roditeljskih sestankov - z vidika
varovanja osebnih podatkov. Vsi udeleZenci morajo biti ozaveSdeni o varovanju osebnih
podatkov; bodisi pri pouku na daljavo, bodisi pri udeleZbi zakonitega zastopnika na
roditeljskem sestanku.

S strani nekaterih javnih zavodov smo bili opozorjeni, da je priSlo do snemanja izvajanja
pouka na daljavo, posnetki pa so celo pristali na svetovnem spletu. Opozarjamo, da
predstavlja podajanje udne snovi s strani uditelja delo v njegovem delovnem okolju, delovnem
mestu. Snemanje uditelja (oz. kogarkoti) v njegovem delovnem okolju, brez njegovega
soglasja pa, ne glede na razlog, ni dopustno. Tako snemanje ni dovoljeno in predstavlja
prekomemo ter posledidno nedopustno uporabo osebnih podatkov.

To med drugim izhaja tudi iz Odloditve Ustavnega sodiSda RS 3t. Up-472102 z dne
07.10.2004. Iz odloditve Ustavnega sodi5da izhaja, da ima vsak pravico do lastnega glasu, da
vsak v okviru svojih osebnostnih pravic doloda svojo lastno podobo, govori prosto in da
dlovek v komunikaciji po lastni presoji sprejme odloditev o tem ali bo njegov glas posnet in
morda preko nosilca zvok posredovan tretjim osebam. Zapis glasu omogoda njegovo
reproduciranje, predvajanje tredim osebam in zato posega v izkljudno pravico posnete osebe,

da sama odloda kdo naj to sliSi.

Snemanje pogovorov, razprav posameznika in tudi snemanje pouka na daljavo, brez zakonske
podlage ni dopustno in je za zakonito obdelavo osebnih podatkov dovoljeno le ob vnaprejSnj i
privolitvi udeleZenih pos.rmeznikov.

Pred morebitnim snemanjem morajo biti udeleZeni posamezniki o snemanju predhodno

obvesdeni, morajo tudi podati izrecno soglasje in biti obve5deni tudi o tem kdo bo upravljalec

takSnih posnetkov, za katere namene se bodo posnetki uporabljali, koliko dasa se bodo

shranjevali, kdo bo eventualni uporabnik, ipd.

Pri tem zgolj informativno opozarjamo, da je neupravideno slikovno snemanje drugega

opredeljeno kot kaznivo dejanje >Neupravidenega slikovnega snemanja< skladno z dolodili
138. dlena Kazenskega zakonika RS (Ur' l. RS. 5t. 50i12), ki se preganja na predlog

zagroZena pa je bodisi denama kazen ali kazen zapora do enega leta.

Glede na zapisano snemanje izvajanja pouka na daljavo in/ali roditeljskih sestankov, kot tudi
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ne morebitna reprodukcija teh posnetkov oz. njihova objava ni dopustna in dovoljena. S strani
pooblaSdene osebe za varstvo osebnih podatkov, smo tako dobili obvestilo, da udence in
star5e oz. njihove zakonite zastopnike izrecno in jasno opozorimo na potencialne kr5itve
varstva osebnih podatkov ter jih opozorimo, da bomo kot javni zavod, delodajalec, namred
dolZni zaSdititi interese svojih zaposlenih pri opravljanju njihovih del in nalog in jih
zavarovati

V Zelji, da se udenci dimprej vmejo v Solske klopi vam Zelim vse dobro.

OSTANIMO ZDRAVI!

SaSo Vlah, ravnatelj
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