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

Cenimo vaso zasebnost, zato vase podatke vedno skrbno varujemo.

Vase osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splosna
uredba)) in veljavno zakonodajo s podrocja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, St. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo
osebnih podatkov.
Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak nacin nasa organizacija
kot upravijavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki
jih opisujemo v nadaljevanju.

Upravijavec
Upravijavec osebnih podatkov je organizacija:
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 40,9250 Gornja Radgona
Telefon: +386 (0) 2 564 86 00
E-posta: info(5)zd-gr.si

Pooblascena oseba
V skladu z dolocilom 37. clena Splosne uredbe smo za pooblasceno osebo za varstvo podatkov
imenovali druzbo:
DATAINFO.SI, d.0.0.
Trzaska cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-posta: dpo(5>datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Osebni podatki
Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z dolocenim ali dolocljivim posameznikom (v
nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanasajo osebni podatki); dolocljiv posameznik je
tisti, ki ga je mogoce neposredno ali posredno dolociti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime,
identifikacijska stevilka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali vec dejavnikov,
ki so znacilni za fizicno, fiziolosko, genetsko, dusevno, gospodarsko, kulturno ali druzbeno identiteto
tega posameznika.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Organizacija zbira in obdeluje vase osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
-obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

-obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti,
dodeljene upravljavcu;

-obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nanasajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika
pred sklenitvijo pogodbe;
-obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja
oseba;
-posameznik, na katerega se nanasajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih
podatkov v enega ali vec dolocenih namenov;
-obdelava je potrebna za zascito zivljenjskih interesov posameznika, na katerega se nanasajo
osebni podatki, ali druge fizicne osebe.
Izpolnitev zakonske obveznosti oziroma opravljanje naloge v javnem interesu
S tern, ko se vclanite v naso organizacijo, lahko organizacija na osnovi dolocil v zakonu obdeluje
dolocene osebne podatke. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je tako lahko: Zakon o
zbirkah podatkov s podrocja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o
pacientovih pravicah, Zakon o zdravniski sluzbi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

Organizacija na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov:
EMSO, stevilka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic,

naslov stalnega bivalisca, naslov zacasnega bivalisca, telefon, diagnoza, datum stika, nacrtovani stiki,
stevilka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok zacasne dela nezmoznosti, vzrok smrti, zavarovalniski
status, razlog obravnave, socialna anamneza druzine, nacrt zdravstvene nege in druge podatke na
osnovi zakonodaje.

Vomejenih primerih je v organizaciji mozna obdelava osebnih podatkov tudi na osnovi javnega
interesa.

Izvajanje pogodbe
Vprimeru, ko z organizacijo sklenete doloceno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo
osebnih podatkov. Vase osebne podatke moramo obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe. e

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.
clena Zakona o elektronskih komunikacijah pogodbene stranke obvescati o vsebinah, storitvah,
dogodkih in izdelkih. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in
obdelave osebnih podatkov in preklice prejemanje sporocil preko povezave za odjavo v prejetem
sporocilu, ali kot zahtevek po elektronski posti na info(S)zd-gr.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, za katerega si organizacija prizadev. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi
interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboscine posameznika, na katerega se nanasajo
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, obcasno obvescamo o
storitvah, dogodkih, izobrazevanjih, ponudbah in drugih vsebinah preko elektronske poste, preko

telefonskih klicev in po navadni posti. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega
komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in preklice prejemanje sporocil preko povezave za odjavo
v prejetem sporocilu, ali kot zahtevek po elektronski posti na info@zd-gr.si ali z redno posto na naslov
organizacije.

Obdelava na podlagi privolitve
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 dolocene osebne podatke posameznika tudi primeroma za naslednje namene, kadar
posameznik poda za to soglasje:
-ime in priimek ter naslov elektronske poste za namen obvescanja in komunikacije,
-davcna stevilka oziroma EMSO za namene morebitne izvrsbe v primeru neizpolnitve
obveznosti,

-fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanaSajo na posameznika (npr. fotografije iz
dogodkov) za namene dokumentiranja aktivnosti in obvescanja javnosti o delu in dogodkih v
organizaciji;
-druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

te posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in sedaj tega vec ne zeli, lahko kadarkoli
zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski posti na info(5>zd-gr.si ali z
redno posto na naslov organizacije.

Hramba in izbris osebnih podatkov
Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko casa, dokler bo to potrebno za uresnicitev namena,
zaradi katerega 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 tern je nekatere
podatke treba hraniti trajno.
Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom,
organizacija hrani 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 se 5 let po pravnomocnosti sodne odlocbe, arbitrate ali sodne
poravnave ali, ce 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 izbris se podatki izbrisejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko
te podatke izbrise tudi pred preklicem, kadar je bil dosezen namen obdelave osebnih podatkov ali ce
tako doloca zakon.

Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splosne uredbe, kot so nasteti:
uresnicevanje pravice do svobode izrazanja in obvescanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave,

razlogi javnega interesa na podrocju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu,
znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne nameni ali statistic^ nameni, izvajanje ali obramba pravnih
zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke ucinkovito in trajno izbrise ali anonimizira,
tako da jih ni vec mogoce povezati z dolocenim posameznikom.

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 izkljucno
v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je 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:
-racunovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;

-vzdrzevalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve);

-vzdrzevalci informacijskih sistemov;
-ponudniki hrambe podatkov, e-postnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v

oblaku;
Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim
nepooblascenim 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 drzave (izven drzav
clanic Evropskega gospodarskega prostora - clanice EU ter Islandija, Norveska in Liechtenstein) in v
mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri cemer so pogodbeni obdelovalci iz ZDA vkljuceni v program
Zasebnostnega scita EU-ZDA (Privacy Shield). Vec o Zasebnostnem scitu EU-ZDA pise Informacijski
pooblascenec:https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravliavcev/iznososebnih-podatkov-v-tretie-drzave/iznos-osebnih-podatkov-v-zda/.

Piskotki
Spletna stran organizacije deluje s pomocjo t.i. piskotkov. Piskotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani
nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piskotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi
dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih
uporabniki uporabili pri dostopu. Piskotki omogocajo spletnim stranem prepoznavanje, ce je uporabnik
ze obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomocjo ustrezno prilagodijo
posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja
uporabnik-ta lahko shranjevanje piskotkov po zelji omeji ali onemogoci.
Piskotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se
za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o
uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomocjo piskotkov lahko torej ocenimo ucinkovitost
zasnove nasega spletnega mesta.

Spletna stran organizacije uporablja naslednje piskotke:
Ime piskotka

Cas trajanja

_utma

2 leti

Funkcija
Izboljsanje uporabniske izkusnje, prilagajanje spletne strani
uporabnikom in belezenje obiska spletne strani.

30min

Sejni piskotek

utmc

1 minuta

Sejni piskotek

utmz

6 mesecev ur

Izboljsanje uporabniske izkusnje, prilagajanje spletne strani
uporabnikom in belezenje obiska spletne strani.

utmb

Shranjevanje in upravljanje piskotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik.
Brskalnik lahko shranjevanje piskotkov po zelji omeji ali onemogoci. Piskotke, ki jih je brskalnik shranil,
lahko tudi izbrisete, navodila najdete na spletnih straneh posameznega brskalnika.

Varovanje podatkov in tocnost podatkov
Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske
programske opreme). Nasi informacijski sistemi so med drugim zasciteni s protivirusnimi programi in
pozarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnicne varnostne ukrepe, namenjene varstvu

vasih osebnih podatkov pred nakljucnim ali nezakonitim unicenjem, izgubo, spreminjanjem,
nepooblascenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblascenimi

oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v
sifrirani obliki in zascitene z geslom.
Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki
tocni in verodostojni. Trudili se bomo, da bodo vasi osebni podatki, ki jih obdelujemo, tocni in po
potrebi azurirani, obcasno se lahko na vas obrnemo za potrditev tocnosti vasih osebnih podatkov.

Pravice pacientov
Zakon o pacientovih pravicah doloca pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri
vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so krsene. Zakon tudi
doloca s temi pravicami povezane dolznosti, ki jih ima pacient.

Pravicepacientov, ki jih doloca Zakon o pacientovih pravicah, so:
-pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
-pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi

-pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
-pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
-pravica do spostovanja pacientovega casa • pravica do obvescenosti in sodelovanja

-pravica do samostojnega odlocanja o zdravljenju
-pravica do upostevanja vnaprej izrazene volje

-pravica do preprecevanja in lajsanja trpljenja
-pravica do drugega mnenja
-pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
-pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov

-pravica do obravnave krsitev pacientovih pravic
-pravica do brezplacne pomoci pri uresnicevanju pacientovih pravic
Pacient, ki meni, da je v postopku zdravstvene obravnave prislo do krsitve pravic, ki jih ima po Zakonu
o pacientovih pravicah, ima moznost zahtevati ustrezno obravnavo.

Ce zelite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, posljite zahtevek po elektronski posti na
info(5)zd-gr.si ali z redno posto na naslov organizacije.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov
V skladu s Splo^no uredbo ima posameznik sledece pravice iz varstva osebnih podatkov:
-Zahtevate lahko informacije o tern, ali imamo osebne podatke o vas in, ce je tako, katere

podatke imamo ter na kaksni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
-Zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoca, da prejmete kopijo osebnih
podatkov, ki jih imamo o vas ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito.
-Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah ima pacient pravico do vpogleda, prepisa, fotokopije
lastne originaine zdravstvene dokumentacije. Ob prisotnosti zdravnika ali drugega
zdravstvenega (so)deiavca lahko pacient neovirano vpogleda in napravi prepis lastne
zdravstvene dokumentacije, ki se nana^a nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo lastne
zdravstvene dokumentacije mora pacientu zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev.
-Zahtevate popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netocnih osebnih
podatkov.
-Zahtevate izbris vasih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar
uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
-Ugovarjate nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanasamo na zakoniti poslovni interes

(tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z vasim

posebnim polozajem; ne glede na dolocilo prejsnjega stavka imate pravico kadarkoli
ugovarjati, ce obdelujemo vase osebne podatke za namene neposrednega trzenja.

-Zahtevate omejitev obdelave vaiiih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih
podatkov o vas, na primer, ce zelite, da ugotovimo njihovo tocnost ali preverimo razloge za
njihovo nadaljnjo obdelavo.
-Zahtevate prenos vasih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu
upravljavcu, v kolikor je to mogoce in izvedljivo.
-Preklicete privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vasih
osebnih podatkov za dolocen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev,
bomo prenehali obdelovati vale osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen
ce nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.
Ce zelite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, posljite zahtevek po elektronski posti na
info(5>zd-gr.si ali z redno posto na naslov organizacije: naslov.

Dostop do vasih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za vas brezplacno. Vendar pa lahko
zaracunamo razumno placilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanasajo osebni

podatki, ocitno neutemeljena ali pretirana, zlasti ce se ponavlja. V taksnem primeru lahko zahtevo tudi
zavrnemo.

Vprimeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati dolocene
informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vase identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja,
da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblascenim osebam.
Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko uporabite tudi obrazec Informacijskega pooblascenca, ki
je

dosegljiv

na

njihovi

spletni

strani.

Povezava

na:

httos://www.ip-

rs.si/fileadmin/user upload/doc/obrazci/ZVOP/Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatk
i

Obrazec SLOP .doc

Vprimeru, da menite, da so vase pravice krsene, se lahko za zascito ali pomoc obrnete na nadzorni
organ oz. na informacijskega pooblascenca. Povezava na: https://www,ip-rs.si/zakonodaia/reformaevropskeEa-zakonodainega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kliucna-podrocia-uredbe/priiava-

krsitev/
Ce imate kakrsnakoli vprasanja v zvezi z obdelavo vasih osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na

Objava sprememb
Vsaka sprememba nase polltlke o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na nasi spletni strani. Z
uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglasa s celotno vsebino te politike
varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejel direktor dne, 24.04.2019

Direktor:
*- J^za pitlMOZIC, dr.mod.spi

