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I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA 

 

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi opravlja 

zdravstveno dejavnost na primarnem 

nivoju. Izvaja osnovno zdravstveno in 

zobozdravstveno dejavnost, specialistično 

ambulantno dejavnost ter druge 

zdravstvene dejavnosti. Cilj opravljanja 

javne zdravstvene dejavnosti je 

zadovoljevanje javnega interesa in 

približati izvajanje javnih storitev zdravstva 

občanom.  

Dejavnost izvaja na sedežu zdravstvenega 

doma v Radljah ob Dravi in zdravstvenih 

postajah v Vuzenici, Podvelki, Ribnici na 

Pohorju, Muti in zobni ambulanti Brezno.  

 

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI 

OZIROMA VARSTVA OSEBNIH 

PODATKOV 

 

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z 

zakonodajo s področja varstva osebnih 

podatkov. Pomemben gradnik zaupanja je 

varnost in zaupnost osebnih podatkov in 

ostalih informacij, ki jih prejmemo od 

pacientov. 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO 

OSEBNIH PODATKOV 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih 

podatkov v Zdravstvenem domu Radlje ob 

Dravi: 

 

mag. Sonja Tominc, univ.dipl.prav. 

E mail: dpo@sb-sg.si 

Tel. št.: 02 88 23 424,  

Dosegljiva od pon. do petka od 7:00 do 

15:00. 

E mail: tajnistvo@zd-radlje.si,  

Tel. št.: 02 87 70 801 

Dosegljiva od pon. do petka od 7:00 do 

15:00. 

 

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH 

PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI 

 

Kategorije osebnih podatkov in nameni: 

V ZD Radlje ob Dravi vodimo naslednje 

kategorije osebnih podatkov (v elektronski 

in papirni obliki): 

1. Ime in priimek, 

2. Stalni ali začasni naslov, 

3. E-pošta in številka telefona, 

4. Osebni podatki pacientov, ki so 

potrebni za zagotovitev zdravstvene 

obravnave in osebni podatki drugih strank, 

ki so potrebni za izvajanje storitev. 

ZD Radlje ob Dravi obdeluje osebne 

podatke na podlagi naslednjih predpisov: 

 

 Zakon o varstvu osebnih 

podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1), 

 Splošna uredba o varstvu 

podatkov (Uredba EU 2016/679), 

 Zakonodaja s področja zdravstva 

(http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_i

n_dokumenti/) 

 Internih aktov ZD Radlje ob Dravi s 

področja varstva osebnih podatkov, ki 

so zaposlenim dostopni v tajništvu ZD 

Radlje ob Dravi. 

 

ZD Radlje ob Dravi v določenih primerih 

zaproša svoje paciente – posameznike in 

druge stranke, da podajo privolitev v 

obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar 

je obdelava teh podatkov potrebna za 

namene, ki v zakonskih pravnih temeljih 
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niso opredeljeni, kot na primer za 

raziskave in za namen lažje komunikacije. 

V teh primerih obdelava osebnih podatkov 

poteka v okviru s posameznikovo izjavo 

dopuščenega obsega osebnih podatkov, 

namena in dogovorjenih kanalov 

obveščanja, vse do preklica. 

 

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV 

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov: 

ZD Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, 

2360 Radlje ob Dravi ali na e-naslov 

dpo@sb-sg.si in tajnistvo@zd-radlje.si 

lahko posameznik zahteva dostop, 

dopolnitev, popravek, blokiranje oz. 

omejitev obdelave ali izbris osebnih 

podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, 

ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 

prenos podatkov. 

 

Posameznik lahko dane privolitve v 

obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali 

začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno 

zahtevo, poslano na naslov: ZD Radlje ob 

Dravi, Mariborska cesta 37, 2360 Radlje 

ob Dravi ali na e-naslov dpo@sb-sg.si in 

tajnistvo@zd-radlje.si. Preklic privolitve 

ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je 

na podlagi privolitve izvajala do njenega 

preklica. 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri 

Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, 

da se njegovi osebni podatki shranjujejo 

ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z 

veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov. 

 

 

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 

 

ZD Radlje ob Dravi obdeluje osebne 

podatke v obsegu, ki je potreben za 

uresničevanje namenov obdelave in dokler 

bo to potrebno za dosego zasledovanega 

cilja. Osebne podatke tako obdeluje do 

izpolnitve namena oziroma v okviru 

zastaralnih rokov v skladu z veljavno 

zakonodajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE  

O OBDELAVI 

OSEBNIH 

PODATKOV 

ZA POSAMEZNIKE 

 

ZD Radlje ob Dravi 


