
Informacije za posameznike
o obdelavi osebnih  
podatkov pri upravljavcu 
BSL d. o. o.

I. Predstavitev BSL d.o.o.
Družba BSL d.o.o., Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana, je lastnik 
in upravljavec Parkirne hiše Trg republike, Šubičeva ulica 3A, Lju-
bljana (v nadaljevanju PH). Je velik privrženec novih tehnoloških re-
šitev in prepričan, da so pomembne za kvaliteto storitve ter povsem 
komplementarne tudi s pravico posameznikov do varstva osebnih 
podatkov. 

”Spoštujemo zasebnost zaposlenih, partnerjev in strank, njihove oseb-
ne podatke vselej obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu, ki še 
omogoča doseganje naših poslovnih ciljev.”

II. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji
Družba šteje za upravljavca po Splošni uredbi o varstvu podatkov 
(Uredba EU 2016/679) in ZVOP-1 glede podatkov o svojih zaposlenih, 
o pogodbenih partnerjih ter tudi glede podatkov o uporabnikih in obi-
skovalcih PH. Njihove osebne podatke obdeluje za namene in v okvirih, 
potrebnih za izvajanje pogodb (o zaposlitvi, o izvajanju različnih sto-
ritev oziroma pogodb o najemu parkirnega mesta v PH) - na podlagi 
točke b člena 6/1 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kadar je družba zavezana k obdelavi osebnih podatkov za namen izpol-
njevanja zakonske obveznosti (6/I člen točka c Splošne uredbe), se lahko 
osebni podatki na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega teme-
lja in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacional-
nih zakonov, posredujejo državnim organom (kot so MNZ, FURS, različne 
inšpekcije ipd.) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ…). 

BSL d.o.o. je svoje poslovanje v PH optimiziral tudi z uvedbo sistema za 
avtomatično prepoznavo registrskih številk. V posledici vpeljane teh-
nologije je za storitve parkiranja potrebna tudi obdelava podatka o re-
gistrski številki vozila, za katerega uporabniki najamejo parkirno mes-
to v PH. Pred odločitvijo o optimizaciji procesov je upravljavec napravil 
analizo zakonitega interesa in se prepričal, da z obdelavo podatkov o 
registrski številki s sistemom za avtomatično prepoznavo registrskih 
številk ne posega v varstvo osebnih podatkov uporabnikov PH na ne-
dovoljen način. Na zakonit interes iz točke f člena 6/1 Splošne uredbe o 
varstvu podatkov BSL d.o.o. sicer naslanja obdelavo osebnih podatkov 
za namen zmanjševanja tveganj vdorov na svojo spletno stran (zago-
tavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblašče-
nega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov 
in informacijskega sistema) in obdelavo osebnih podatkov v notranje 
- analitične in statistične namene.  

Videonadzor, ki ga upravljavec izvaja v PH, je skladen z določili ZVOP-1 
(74. do 77. člen) in namenjen nadzoru vstopa v in izstopa iz PH, varstva 
ljudi in zaposlenih, katerih narava dela je takšna, da obstaja možnost 
ogrožanja zaposlenih s strani uporabnikov PH, preprečitve nastanka 
škode  in varstva premoženja BSL d.o.o. ter vzdrževanja reda. 

BSL d.o.o. ne prenaša osebnih podatkov v tretje države, obdelovalce 
osebnih podatkov, ki poleg zaposlenih obdelujejo osebne podatke, 
skrbno izbira, vsi imajo sedež v državah članicah Evropske unije.

III. Pravice posameznikov
S pisno zahtevo, poslano na naslov: BSL d.o.o., Beethovnova ulica 14, 
1000 Ljubljana ali pisarna@parkirnahisa.si, lahko posameznik zahte-
va dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali 
izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo 
v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Kadar bi obdelava osebnih podatkov temeljila na privolitvi, lahko posa-
meznik dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali 
začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na zgornja 
naslova, v pisni obliki ali po e-pošti. Preklic privolitve ne vpliva na zako-
nitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu 
RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obde-
lujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. Roki hrambe osebnih podatkov
BSL d.o.o. obdeluje osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničeva-
nje namenov obdelave, dokler je to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru 
zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih 
podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru 
sklenitve oziroma izvedbe dogovora oziroma pogodbe, razen v primerih, ko 
je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih 
upravljavec podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Kadar bi obdela-
va osebnih podatkov temeljila na privolitvi, ta preneha v razumnem roku, ki 
je potreben za izbris oziroma anonimizacijo po prejemu preklica.
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