Согласно со член 9-б став 2 од Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Р. Македонија“, бр. 05/07, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16 и
64/18), со одредбите од Правилникот за содржината и формата на Актот за видеонадзор
(„Службен весник на Р. Македонија“, бр. 158/10) и со член 27 став 1 точка 6 од Статутот
на Универзитетот на Југоисточна Европа, Одборот на Универзитетот на Југоисточна
Европа на состанокот одржан на 9.9.2019 година го усвои следниов:

Правилник за имплементација на видеонадзор на
Универзитетот на Југоисточна Европа
I. Предмет на уредување
Член 1
Во овој Правилник се опишуваат начинот на видеонадзор на Универзитетот на
Југоисточна Европа (во понатамошниот текст УЈИЕ) кој е претставен како контролор, како
и техничките и организациските мерки што треба да се применат за да се обезбеди
сигурност и заштита на личните податоци преку остварувањето на видеонадзорот,
периодот на снимање видеоснимки, начинот на бришење, начинот на реализација на
резервната копија и правата и обврските на овластените лица кои имаат пристап до
системот за видеонадзор.

II. Опис на системот за видеонадзор
Член 2
Видеонадзорот се врши преку камери лоцирани во просториите на УЈИЕ, а се
насочени само кон критичните области на УЈИЕ.
Снимките на видеокамерата се чуваат на DVR-уредите во централниот сервер на
УЈИЕ, а овластеното лице од службата за обезбедување има пристап до овие
видеоматеријали.
Снимките од видеонадзорот се складираат на хард дискот на DVR-уредот во
централниот сервер на УЈИЕ.

III. Цел за видеонадзор
Член 3
Видеонадзор се спроведува за да се обезбеди: заштита на имот и обезбедување
контрола врз влезот и излезот од официјалните простории на УЈИЕ.
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IV. Периодичен преглед
Член 4
УЈИЕ (служба за обезбедување / одржување) на секои две години врши
периодична процена на резултатите од системот за видеонадзор, особено за:
-

понатамошните потреби за користење на системот за видеонадзор;
целта или целите за видеонадзор;
можните технички решенија за замена на системот за видеонадзор;
статистичките индикатори за пристап до слики преземени со видеонадзор
и
- начинот на користење на снимките.
За периодичната процена спроведена согласно со став 1 на овој член, Службата
за обезбедување изготвува извештај кој е дел од документацијата за
воспоставување на системот за видеонадзор.

V. Обработка на личните податоци
Член 5
Преку Системот за видеонадзор се обработуваат следниве категории на лични
податоци:
-

физичкиот и физиолошкиот изглед на странките што влегуваат и ги
напуштаат просториите на УЈИЕ и
физички и физиолошки изглед на вработените на УЈИЕ.

VI. Технички мерки
Член 6
УЈИЕ ги обезбедува следниве технички безбедносни мерки за заштитата на
приватноста и за заштитата на обработката на личните податоци преку Системот за
видеонадзор:
1. Уникатно корисничко име за секое овластено лице;
2. Лозинка креирана од кое било овластено лице, која претставува комбинација
од најмалку осум алфанумерички знаци (од кои најмалку една голема буква )
и специјални знаци;
3. Корисничкото име и лозинката обезбедуваат пристап на овластеното лице во
системот за видеонадзор како целина или во одделни апликации;
4. Автоматизирана дерегистрација од системот за видеонадзор по истекот на
периодот на неактивност (не повеќе од 15 минути), а за повторно активирање
на системот потребно е повторно пристапување до корисничкото име и
лозинката;
5. Автоматско одбивање од системот за видеонадзор по три неуспешни обиди
за регистрација (внесување корисничко име или погрешна лозинка);
6. „Fireawall“ или безбедносна бариера или рутер помеѓу системот за
видеонадзор и Интернетот или која било друга форма на надворешна мрежа
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како заштитна мерка против ненамерни или злонамерни обиди за влез или за
прекин на системот;
7. Мрежен систем за видеонадзор за непречено снабдување со електрична
енергија.

VII. Организациски мерки
Член 7
УЈИЕ ги нуди следниве организациски мерки за тајност и за заштита на
обработката на личнитe податоци преку системот за видеонадзор:
1. Oграничен пристап или идентификација за да влезат во системот за
видеонадзор, така што само овластени лица на УЈИЕ може да имаат пристап
до системот за видеонадзор.
2. Секое овластено лице има ограничен пристап до Системот за видео надзор
поврзан со преземањето и снимањето видеоматеријали.
3. Уништување видеоматеријал по истекот на временскиот рок за чување.
4. Почитување на техничките упатства при инсталирање и користење на
опремата за видеонадзор.
По барање на Одделот за одржување и технички капацитети, Канцеларијата за
човечки ресурси го известува ИТ-одделот за ангажирање на кое било овластено
лице со право на пристап до системот за видеонадзор за да му се дадат
корисничкото име и лозинката, а по престанокот на вработувањето или
ангажманот, да ги избрише корисничкото име и лозинката или негово блокирање
за понатамошен пристап.
Известувањето од ставот 2 на овој член се врши во текот на која било друга
промена во статусот на вработеност или статусот на ангажирање на овластеното
лице кое има влијание врз нивото на дозволен пристап до информацискиот
систем.

VIII. Регистрација на пристап и увид
Член 8
За пристап и проверка на личните податоци обработени преку системот за
видеонадзор на Универзитетот, УЈИЕ има евиденција на следниве податоци:
-

име и презиме на овластеното лице;
датум и време на пристап;
цел на пристап;
датум и време на снимање за кој се дава пристапот;
датум и време, име и локација на корисникот кому му е обезбеден
видеонадзорот;
вид на медиум во кој е зачуван видеонадзорот.
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IX. Овластени лица за обработка на лични податоци преку системот за
видеонадзор
Член 9
Пристап и увид до личните податоци обработени од системот за видеонадзор
имаат овластените лица за вршење контрола во критичните зони.
Овластените лица од став 1 на овој член, пред да почнат со работа, или пред
пристапот до системот за видеонадзор, потпишуваат изјава за доверливост и
заштита на личните податоци.
Образецот за изјавата од став 2 на овој член е составен дел на овој Правилник
(Образец 1).

X. Рок на чување на снимките од видеонадзорот
Член 10
До снимките од видеонадзорот што се зачувани на хард-дискот во DVR, имаат
пристап само администраторите на информацискиот систем и лицето овластено
за контрола на критичните зони на Универзитетот.
Снимките од видеонадзорот се чуваат 15 дена. По крајниот рок автоматски се
бришат од хард дискот на кој се чуваат.
Снимките од видеонадзорот може да се чуваат подолг временски период од
периодот наведен во став 2 на овој член, доколку се побара со закон, но не
подолго од периодот за определените потреби.

XI. Известување за видеонадзорот
Член 11
Во критичните зони на Универзитетот на Југоисточна Европа известувањата јасно
се прикажани на забележливи места за видеонадзор:
-

се врши видеонадзор;
име на контролорот кој врши видеонадзор и како може да се добијат
информации за тоа каде и колку долго се чува снимањето на видеото.
Информациите од став 1 од овој член се составен дел од овој Правилник (Образец
број 2).

XII. Технички спецификации на опремата
Член 12
За спроведување на системот за видеонадзор се користат камери кои го следат
просторот внатре и надвор, дигитални и аналогни кои нудат максимална
резолуција од 2M пиксели снимање, при што се овозможува 24 часа снимање без
можност за фокусирање (зум) и има поддршка за снимање во темни простори.
Во системот за видеонадзор, може да се пристапи од две работни станици преку
компјутерите од службата за обезбедување.
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XIII. План за поставување на системот за видеонадзор
Член 13
Графичкиот приказ на воведување на системот за видеонадзор, просторот врз кој се
врши видеонадзорот, аголот на просторната покриеност таму каде што се врши
надзорот, како и мапите на местата каде што се наоѓаат камерите, се вклучени во планот
кој е составен дел од овој Правилник ( Анекс бр. 1).

XIV. Дополнителни одредби
Член 14
Во текот на обработката на личните податоци преку системот за видеонадзор
соодветно се применуваат и други одредби од Правилникот за технички и
организациски мерки за да се обезбедат сигурност и заштита на обработката на личните
податоци („Службен весник на Р. Македонија“, бр. 38 / 09 и 158/10).

XV. Завршни одредби
Член 15
Овој Правилник влегува во сила на 01.10.2019 година.
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