
 

 

 
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. IN 14 ČLENU SPLOŠNE 
UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) 

VLOGA ZA PRIJAVO NA CEPLJENJE PROTI COVID-19 
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Upravljavec zbirke osebnih 
podatkov 

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) 
Trubarjeva 2, 1000 LJUBLJANA 
Telefon: + 386 1 2441 400  
Naslov za e-pošto: info@nijz.si 
 

Kontakt pooblaščene osebe za 
varstvo osebnih podatkov 
 

E-pošta: vop@nijz.si 

Namen obdelave osebnih podatkov Zbiranje podatkov za namen omogočanje naročanja pacientov v 

naročilne knjige ( cepljenje COVID-19) 

 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 
(ZZPPZ), (Uradni list RS, št. 65/2000, 47/2015, 31/2018 s 
spremembami) Priloga 2- eNapotnica in eNaročilo 
 
 

Obdelovani osebni podatki – ime, 
– priimek, 
– EMŠO, 
– naslov, 
– E-poštni naslov, 
– telefon  
– ZZZS 

 

Uporabniki ali kategorije 
uporabnikov osebnih podatkov 

– Izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta,  
– Pacient in od njega pooblaščena oseba, 
– Uporabniki eZdravja,  
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, 
– ZZZS. 

 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno 
organizacijo. 

Obdobje hrambe osebnih podatkov  Osebni podatki se bodo hranili 5 let skladno z zakonom. 

Informacije o obstoju pravic 
posameznika 

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva: 
 

 Dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne 
uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) 

mailto:info@nijz.si
mailto:vop@nijz.si
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-2969-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-47-1933-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-31-1410-2018
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 Popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne 
uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) 

 Omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 
18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 
2016/679 (GDPR) 

 
Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na 
pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, dosegljivo na 
elektronskem naslovu, navedenem na eni izmed zgornjih rubrik. 
 
 

Informacije o obstoju 
avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov:  
 

Avtomatizirano odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki 
se ne izvaja. 
 

Informacije o pravici vložitve 
pritožbe pri nadzornemu organu 

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana; e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si 
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