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1 VSEBINA IN NAMEN

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti paciente, uporabnike. sodelavce in
zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z Zdravstvenim domom
Cerknica (v nadaljevanju: organizacija) o namenih in pravnih podlagah, vamostnih ukepih ter
pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naga organizacija.

Cenimo vaSo zasebnost, zato vaSe podatke vedno skbno varujemo.

VaSe osebne podatke obdelujemo v skladu z ewopsko zakonodajo (Uredba (EU) 20161697 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov; v
nadaljevanju: SploSna uredba) in veljavno zakonodajo s podrodja varstva osebnih podatkov
(Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. t. RS, St. 94107)) in drugo zakonodajo, ki
nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak5en nadin na5a
organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi
pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je organizacija:

Zdravsweni dom dr. BoZida{a Lavrida - Cerknica (dalje ZD Cerknica)

Cesta 4. maja l7

1380 Cerknica

Telefon: +386 I 705 0100

E-naslov: info@zd-cerknica.si

PooblaSdena oseba

V skladu z dolodilom 37. dlena Splo5ne uredbe smo za pooblaSdeno osebo za varstvo podatkov
imenovali:

Simona Marko, odvetnica
Ulic,r hcrola Ilr.rrliia 12,2000 Maribor',
l ..ltj()/:/l:: 20 8t)
F *:ll(r,/2/2il 2(,81
(lSI1. rlJBtr140,/.1 lu 0 jo
l l\,1Ji li odvetnica.marko@siol.net
iV\^/\! http://www.odvetnica-marko.si/

Dokumenlje oblikovan ratunalnisko. Na papir natisnjen dokument pr€dstavlja kopijo. V primeru rar.lik m€d dokumenti se uporabi izviml
dokumanl (elektronska ali overjena pisna verzija), ki se nshaja v tajnistlr, zavoda. Dokumentje last ZD Cerknica- njegova nadaljnja uporaba



Dokument je oblikovan radunalni5ko. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V
primeru razlik med dokumenti se uporabi izvimi dokument (elektronska ali overjena pisna
verzija), ki se nahaja v splo5no kadrovski sluZbi zavoda. Dokument je last ZD Cerknica,
njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez soglasja.

2 OSEBNIPODATKI

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z dololenim ali doloeljivim
posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posamemik, na katerega se nanaiajo osebni podatki):
dolodljiv posameznikje tisti, ki gaje mogode neposredno ali posredno doloditi, zlasti z navedbo
identifikatorja, kotje ime, identifikacijska Stevilka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali
z navedbo enega ali ved dejavnikov, ki so znaCilni za fizi(no, fizioloSko, genetsko, duSevno,
gospodarsko, kultumo ali druZbeno identiteto tega posameznika.

3 NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Orguizacija zbira in obdeluje vase osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

- obdelavaje potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
- obdelavaje potrebna za opravljanje naloge vjavnem interesu ali pri izvajanjujavne oblasti.

dodeljene upravljavcu;
- obdelava je potrebna za inrajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na

katerega se nana3ajo osebni podatki, ali za izvajanje ukepov na zahtevo takega
posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

- obdelavaje potrebna zaradi zakonitih interesov za katerc si prizadeva upravljavec ali tretja
oseba;

- posameznik, na katerega se nana5ajo osebni podatki,je privolil v obdelavo njegovih osebnih
podatkov v enega ali ved dolodenih namenov;

- obdelavaje potrebna za zaSdito Zivljenjskih interesov posameznik4 na katerega se nana5ajo
osebni podatki, ali druge fizidne osebe.

4 IZPOLNITEV ZAKONSKE OBVEZNOSTI OZIROMA OPRAVLJANJE NALOGE V
JAVNEM INTERESU

Z uporabo zdravstvenih storitev, ki jih izvaja naSa organizacija, lahko organizacija na osnovi
dolodil v zakonu obdeluje dolodene osebne podatke. Pravna podlaga za obdelavo osebnih
podatkov je tako lahko: Zakon o zbirkah podatkov s podrodja zdravstvenega varstva, Zakon o
zdravstveni dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravniSki sluZbi, Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj u in druga zakonodaja.

Dokum€ntje oblikovan raaunalnisko. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. v primeru razlik med doktrmenli se uporabr rzvrmr
dokumenl (el€ktronska ali overjena pisna verzija). ki se nahaja v tajnistvu zavoda. Dokumenl je last ZD Cerknica njegova nadaljnja uporaba
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Organizacija na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih

podatkov: EMSO, Stevilka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogr.rm, zakonski
stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivaliSda, naslov zadasnega bivaliSda, telefon, dirgnoza,
datum stika, nadrtovani stiki, Stevilka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok zadasne dela
nezmoinosti, vzrok smrti, zavarovalniSki status, razlog obravnave, socialna anamneza druZine,
nadrt zdravstvene nege in druge podatke na osnovi zakonodaje.

V omejenih primerihje v organizaciji moZna obdelava osebnih podatkov tudi na osnovi javnega
interesa.

IZVAJANJE POGODBE

V primeru, ko z organizacijo sklenete dolodeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za
obdelavo osebnih podatkov. VaSe osebne podatke moramo obdelovati za sklenitev in izvajanje
pogodbe. Ce posameznik osebnih podatkov ne posreduje. organizacija ne more skleniti
pogodbe, prav tako vam organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih
produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Ravno tako
smemo na podlagi 2. odstavka 158. dlena Zakona o elektronskih komunikacijah pogodbene
stranke obveSdati o vsebinah, storitvah, dogodkih in izdelkih. Posameznik lahko kadarkoli
zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in preklide
prejemanje sporodil preko povezave zz odjavo v prejetem sporodilu, ali kot zahtevek po
elektronski poSti na info@zd-cerknica.si ali z redno posto na naslov organizacije.

ZAKONITI INTERES

Organizacija lahko pri izvajanju trZne dejavnosti osebne podatke obdeluje v omejenem obsegu
tudi na podlagi zakonitega interesa, zakaterega si organizacija prizadeva. Slednje ni dopustno.
kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboSdine posameznika.
na katerega se nana5ajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru
uporabe zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skladno s SploSno uredbo.

Tako lahko posameznike, ki z organizacijo sodelujejo preko trZne dejavnosti, obdasno
obveSdamo o storitvah, dogodkih, izobra:ievanj ih, ponudbah in drugih vsebinah preko
elektronske poSte, preko telefonskih klicev in po navadni po5ti. Posameznik lahko kadarkoli
zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in preklide
prejemanje sporodil preko povezave za odjavo v prejetem sporodilu, ali kot zahtevek po
elektronski poSti na info@zd-cerknica.si ali z redno po5to na naslov organizacije.

Dokumentje oblikovan raCunalnisko. Na p6pir natisnjen dokumenl predstavlja kopajo. V primeru raz lik med dokumenli se uporabi izvimi
dokumenl (elektronska ali overjena pisna verz ija). ki se nahaj, v tajnislvu zavoda. Dokumentje last ZD Cerknica- nJegova nadaLinJa uporaba
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OBDELAVA NA PODLAGI PRIVOLITYE

V kolikor organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne
naloge, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev.
Tako lahko obdeluje dolodene osebne podatke posameznika tudi primeroma za naslednje
natnene, kadar posameznik poda za to soglasje:

- ime in priimek ter naslov elektronske po5te za namen obve5danja in komunikacije,
- davdna Stevilka oziroma EMSO za namene morebitne izvr5be v primeru neizpolnitve

obveznosti,
- fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanaSajo na posameznika (npr. fotografrje

iz dogodkov) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveSdanja javnosti o delu in
dogodkih v organizacij i;

- druge narnene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Ce posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in sedaj tega ved ne Zeli, lahko
kadarkoti zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski poSti na
info@zd-cerknica.si ali z redno po5to na naslov organizacije.

HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko dasa, dokler bo to potrebno za uresniditev
natnena, zaradi kalerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija
podatke obdeluje na podlagi zakona jih bo organizacija hranila za obdobje, ki ga predpisuje
zakon. Pri tem je nekatere podatke treba hraniti trajno.

Osebne podatke, kijih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom.
organizacija lvani za obdobje, ki je potrebno za izvrSitev pogodbe in Se 6 let po njenem
prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s
pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke 5e 5 let po pravnomodnosti sodne
odlodbe, arbitraZe ali sodne poravnave ali, de sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mime
razreSitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali
zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa
podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbis se podatki izbriSejo najkasneje v l5 dneh.
Organizacija lahko te podatke izbriSe tudi pred preklicem, kadarje bi I doseZen namen obdelave
osebnih podatkov ali de tako doloda zakon.

Izjemoma lahko organizacija zavme zzhtevo za izbris iz razlogov iz Sploine uredbe, kot so
naSteti: uresnidevanje pravice do svobode izraiar;rja in obveSdanja, izpolnjevanje pravne
obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na podrodju javnega zdravja, nameni arhiviranja

Dokument je oblikovar raaunaln iSko Na papir natisnjen dok u ment predstav lia kop iio. V lrimeru razlik med dok umenlr sc uporab i izv,mr
dokumenl leleklronska ah overjena pjsna vcrzija). kr se nahaja v lajnislvu ,,avoda. l)okumcnt_lc la\r Zl) ('cr\nica niegova nadaljnja uporaba

Pravilnik

POLITIKA
dr. Botidrir.L,vri.a - VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV lzdaja:

Oznaka
Stran od

slrani:

Velja od:

PR DIR 09

5t9

02.07.2020

0l



v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistiEni nameni.
izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke udinkovito in trajno izbriSe ali
anonimizira, tako dajih ni ved mogode povezati z dolodenim posameznikom.

9 POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV IN IZNOS PODATKOV

Organizacija lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni
obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke
obdelujejo izkljudno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, kije zapisan v pisni
pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki
zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem:

- ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
- vzdrLevalciinfrastrukture (videonadzor, vamostne storitve);
- vzdrZevalci informacijskih sistemov;
- ponudniki hrambe podatkov, e-po5tnih storitev in ponudniki programske opreme, srorirev v

oblaku;

Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim
nepoobla5denim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in
osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznaSajo v tretje driave
(izven driav dlanic Evropskega gospodarskega prostora - dlanice EU ter Islandija, NorveSka
in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, r.ven v ZDA, pi demer so pogodbeni
obdelovalci iz ZDA vkljudeni v progam Sdit zasebnosti EU-ZDA (Privacy Shield). Ved o Sditu
zasebnosti EU-ZDA pi5e Informacijski pooblaSdenec: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnik-
podatkov/obveznosti-upravljalcev/iznos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/iznos-osebnih-
podatkov-v-zda./.

IO VAROVANJE PODATKOV IN TOCNOST PODATKOV

Organizacija skrbi za informacijsko vamost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno
sistemske programske opreme). NaSi informacijski sistemi so med drugim zaSditeni s

protivirusnimi programi in poZamim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnidne

Dokumentj€ oblikovan racunalnisko. Na papir natisnjen dokum€nt predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvimi
dokumcnt (elektronska ali overjcna pisna verzija), ki s€ nahaja v tajnistvu zavoda. Dokumenlje last ZD Cerknica. njcgova nadaljnja uporaba
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varnostne ukepe, namenjene varstvu vaSih osebnih podatkov pred nakljudnim ali nezakonitim
unidenjem, izgubo, spreminjanjem, nepoobla5denim razkrivanjem ali dostopom ter pred

drugimi nezakonitimi in nepooblaidenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja
posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v Sifrirani obliki in zaSditene z geslom.

Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete vamo in da so posredovani
podatki todni in verodostojni. Trudili se bomo, da bodo vaii osebni podatki, kijih obdelujemo.
todni in po potrebi aZurirani, obdasno se lahko na vas obmemo za potrditev todnosti vasih
osebnih podatkov.

I I PRAVICE PACIENTOV

Zakon o pacientovih pravicah doloda pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih
storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so
kSene. Zakon tudi doloda s temi pravicami povezane dolZnosti, kijih ima pacient.

Pravice pacientov, ki jih doloda Zakon o pacientovih pravicah, so:

- pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
- pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskbi
- pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravswenih storitev
- pravica do primeme, kakovostne in vame zdravstvene oskrbe
- pravica do spo5tovanja pacientovega dasa pravica do obve5denosti in sodelovanja
- pravica do samostojnega odlodanja o zdravljenju
- pravica do upo5tevanja vnaprej izraZene volje
- pravica do prepredevanja in laj5anja trpljenja
- pravica do drugega mnenja
- pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
- pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
- pravica do obravnave kr5itev pacientovih pravic
- pravica do brezpladne pomodi pri uresnidevanju pacientovih pravic

Pacient, ki meni, daje v postopku zdravstvene obravnave pri5lo do kr.iitve pravic, kijih ima po
Zakonu o pacientovih pravicah, ima moZnost zahtevati ustrezno obravnavo.

Ce Zelite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, posljite zahtevek po elektronski
po5ti na info@zd-cerknica.si ali z redno po5to na naslov organizacije.

Dokum€ntje oblikovan raaunalnilko. Na papi, nalisnjen dokument predslavlja koprjo. V primeru razlik med dokumenti se upo.abi izvimr
dokumenr (elekt onska ali overjena pisna v€rzija), ki se nahaja v tajnistvu zavoda. Dokumcntje lasl ZD Certnic& njcgovs nadaljnja uporaba
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I2 PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V skladu s Splo5no uredbo ima posameznik sledede pravice iz varstva osebnih podatkov:

- Zahtevate lahko informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas in, de je tako, katere
podatke imamo ter na kak3ni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.

- Zahtevale dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoda, da prejmete kopijo
osebnih podatkov, ki jih imamo o vas ter preverite, alijih obdelujemo zakonito.

- Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah ima pacient pravico do vpogleda, prepisa.
fotokopije lastne originalne zdravstvene dokumentacije. Ob prisotnosti zdravnika ali
drugega zdravstvenega (so)delavca lahko pacient neovirano vpogleda in napravi prepis
lastne zdravstvene dokumentacije, ki se nanaSa nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo
lastne zdravstvene dokumentacije mora pacientu zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev.

- Zahtevate popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netodnih osebnih
podatkov.

- Zahtevate izbris vaSih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma
kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.

- Ugovadate nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanaSamo na zakoniti poslovni
interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z
vaiim posebnim poloiajem; ne glede na dolodilo prejSnjega stavka imate pravico kadarkoli
ugovarjati, de obdelujemo vaSe osebne podatke za nalnene neposrednega trZenja.

- Z,ahleyate omejitev obdelave vaSih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave
osebnih podatkov o vas, na primer, de Zelite, da ugotovimo njihovo todnost ali preverimo
razloge za njihovo nadaljnjo obdelavo.

- Zahtevate prenos va5ih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obtiki k drugemu
upravljavcu, v kolikorje to mogode in izvedljivo.

- Preklidete privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaSih

osebnih podatkov za doloden namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev.
bomo prenehali obdelovati vaSe osebne podatke za namene, ki stejih prvotno sprejeli. razen
de nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

ee Zelite uvetjavljati katero koli od prej navedenih pravic, poSljite zahtevek po elektronski po5ti
na info@zd-cerknica.si ali z redno poSto na naslov organizacije.

Dostop do vaSih osebnih podatkov in uveljavljene pravicje za vas brezpladno. Vendar pa lahko
zaradunamo razumno pladilo, v kolikorje zahteva posameznika, na katerega se nana5ajo osebni
podatki, oditno neutemeljena ali pretirana, zlasti de se ponavlja. V tak5nem primeru lahko
zahtevo tudi zavmemo.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati dolodene
informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vaSe identitete, karje le vamostni ukrep, ki
agolavlla. da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaseenim osebam.

Dokumenlje oblikovan raaun.lnilko. Na papir natisnjen dokument predslarlja kopto. V primeru razlik med dokumentise uporabi izvrmr
dokum€nt (elektronska ali overjena pisna verzrja), ki se naha.ja v tajniatvu zavoda. Dokumentje l6st ZD Cerknica. njegova nadaljnja uporaba
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Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko uporabite tudi obrazec lnformacijskega
pooblaSdenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani.

Povezava na:

httos://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOPlZahteva za seznanitev z lastnimlosebnimi
podatki Obrazec SLOP_.doc

V primeru, da menite. da so vaSe pravice kr5ene. se lahko za zaitito ali pomod obmete na

nadzomi organ oz. na informacijskega pooblaidenca.

Povezava na:

https://ip-rs.si/zakonodaja./reforma-evropskeiga-zakonodainega-okvira-za-varstvo-osebnih-

oodatkov/klj ucna-podrogia-uredbe/pri i ava-krsitev/

ee imate kakrSnakoli vpraSanja v zvezi z obdelavo va5ih osebnih podatkov, se lahko vedno
obmete na nas.

I3 OBJAVA SPREMEMB

Vsaka sprememba naSe politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na na5i spletni strani.
Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in sogla$a s celotno vsebino te
politike varstva osebnih podatkov.

Spremembe tega dokumenta se izvajajo skladno z OP Obvladovanje dokumentacije.

Politiko varstva osebnih podatkov sprejme direktor zavoda in zadne veljati z dnevom podprsa.

Dokumentje oblikovan raaunalnilko. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumentise uporabi izvimr
dokument (elektronska ali overjena pisna verzija), ki se nahaja v tajnistvu zavoda. Dokumentje last ZD Ccrknic4 njegova nadaljnja uporaba
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