OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE
OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
VPRAŠALNIK O POIZVEDBI ZA COVID- 19
Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, gp.ukc@kclj.si
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 01 522 23 16, gdpr@kclj.si
Namen obdelave osebnih podatkov:
Podatki se obdelujejo z namenom Izvajanja zdravstvene dejavnosti in zmanjšanja tveganja za prenos okužbe SARS-CoV2 (COVID19) ter zaščite interesov na področju javnega zdravja.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, in sicer točke (c), (d), (e) člena 6 (1) ter točke (c), (h) in (i) 9.člena Splošne uredbe o
varstvu osebnih podatkov;
1. in 3.tč. 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS. št. 96/1995 s spremembami, ZNB);
Odredbe o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 (Ur. l. RS, št.94/2020);
Navodila Ministrstva za zdravje za sprejem in zdravstveno obravnavo pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov
bolezni COVID-19 št. 0070-52/2020/11 z dne 29.5.2020, ki spreminjajo pogoje izvajanja zdravstvene dejavnosti.
Osebni podatki, ki se bodo obdelovali:
Preko vprašalnika o poizvedbi za COVID 19 pred ambulantno ali bolnišnično obravnavo v UKC Ljubljana bomo obdelovali naslednje
osebne podatke pacienta, ki se nanašajo na obdobje 14 dni pred obravnavo pri izvajalcu zdravstvenih storitev:
-Ime in priimek in datum obravnave;
-simptome in znake bolezni SARS CoV2/COVID- 19 in podatek Ima kdo drug doma ali v službi takšne težave;
-podatke o stiku z osebami (oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci) in podatek o preboleli okužbi ali bolezni COVID- 19;
-podatek o tem ali ste bili v stiku s potencialno okuženo osebo (oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci).
Obrazložitev zakonitih interesov:
Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi izvajanja zdravstvene dejavnosti pod spremenjenimi pogoji tako, da bomo lahko pred
načrtovanim sprejemom in vašo zdravstveno obravnavo ugotovili vašo negativno epidemiološko anamnezo in se seznanili s podatki
o prisotnosti znakov bolezni COVID- 19 z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in s tem
zagotavljanje javnega interesa na področju javnega zdravja, nudenja varne zdravstvene obravnave ter varovanja zdravja
zdravstvenih delavcev in ostalih udeležencev v postopku zdravstvene obravnave.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Zgoraj navedeni zbrani osebni podatki se redoma ne bodo posredovali tretjim osebam oz. uporabnikom, razen organom in
organizacijam, na njihovo zahtevo, če obveznost posredovanja podatkov določa zakon (npr. ZZZS, NIJZ, Zdravstveni inšpektorat).
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
Podatki iz vprašalnika se hranijo do izpolnitve namena zaradi katerega se zbirajo, največ za čas do meseca dni po obravnavi.
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:
Posameznik lahko v razjasnitev dejanskega stanja zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, (člen 15 Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov). Pod določenimi pogoji lahko posameznik zahteva tudi popravek, omejitev obdelave oziroma izbris svojih
nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 18 Splošne uredbe).
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 ).
Dolžnost posredovanja osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje zdravstvene dejavnosti izhaja iz Navodil MZ za sprejem in
zdravstveno obravnavo pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov bolezni COVID-19 št. 0070-52/2020/11 z
dne 29.5.2020. Odredbe o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja
širjenja nalezljive bolezni COVID- 19 (Ur. l. RS, št.94/2020), sprejete na podlagi 1.in 3. tč. 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih
(Ur. l. RS. št. 96/1995 s spremembami, ZNB), ki določa, da se sprejem in obravnava pacientov pri izvajalcih zdravstvenih storitev na
vseh ravneh zdravstvene dejavnosti lahko opravi le pri pacientih, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih
znakov bolezni COVID- 19 v skladu s priporočili za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na spletni strani objavlja
Nacionalni inštitut za javno zdravje in mnenjem razširjenega strokovnega kolegija za posamezno zdravstveno področje, ki ga potrdi
minister. Pacient mora zagotoviti, da nima znakov bolezni COVID-19 in da ni bil v stiku z okuženo osebo, da bi lahko izvajalec
pacientu nudil varno zdravstveno oskrbo.
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev: Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne bo izvajalo.

