
  
 

Pripravil: Janez Sevčnikar                                                                                                                                    OB IKTON02 03 
Verzija:1.0 
Dne: 25.5.2021 

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV pri IZVAJANJU 

ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI BOLNIŠNICE TOPOLŠICA 

 

Evidenca medicinskih podatkov 

 

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, 03/898 77 45, info@b-

topolsica.si 

 

• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 

 03/898 77 45, janez.sevcnikar@b-topolsica.si 

 

• Namen obdelave osebnih podatkov:  

Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, ki jih pri opravljanju z zakonom 

določenih nalog vodi, uporablja in medsebojno izmenjuje Bolnišnica Topolšica pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti. 

 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o varstvu osebnih 

podatkov,  Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o 

pacientovih pravicah, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o duševnem 

zdravju, drugi zakoni s področja varstva osebnih podatkov in zdravstva 

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov1 osebnih podatkov:  

• Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

• Ministrstvo za zdravje, 

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

• Statistični urad RS,  

• UK za pljučne bolezni in alergijo Golnik ( prijave TBC), 

• NIJZ, 

• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 

št. 86/04) oziroma drugimi predpisi. 

 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno 

organizacijo:  

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe. 
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Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se 

uporabijo za določitev tega obdobja:  

 

V stalni evidenci se gradivo hrani do pretekov minimalnih rokov hranjenja (cca 5 let), 

ko se v primeru neuporabe tega gradiva le ta prenese v trajni arhiv BT (Topolšica 69).   

 

• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do 

osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali 

obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:  

 

Pacient ima pravico, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene 

dokumentacije, ki se nanaša nanj. Izvajalec zdravstvenih storitev mora zahtevi 

pacienta ugoditi v 5 delovnih dneh, za reprodukcijo zdravstvene dokumentacije pa 

mu lahko zaračuna materialne stroške v višini, ki jih določa že veljaven Pravilnik o 

zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi 

podatki (Uradni list RS, št. 85/07). Pacient ima tudi možnost, da pridobi osnovna 

pojasnila o svoji zdravstveni dokumentaciji in možnost, da k zapisom v svoji 

zdravstveni dokumentaciji doda svoje pripombe. 

 

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na 

privolitvi:  

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave 

podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 
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