REGISTER RAKA
NAMENI ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV
Na podlagi 13. in 14. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov vas obveščamo, da se bodo vaši
osebni podatki, ki:
•
•

•
•

jih pošiljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost (na primer prijava rakave bolezni);
jih pošiljajo Centralni register prebivalstva, Register prostorskih enot RS, Register testiranih oseb
iz družin, obremenjenih z dednim rakom, Zdravniško poročilo o umrli osebi, Evidenca osnovnega
zdravstvenega varstva, Evidenca o boleznih in stanjih, ugotovljenih v specialistično ambulantni
dejavnosti, Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, Evidenca začasne in trajne
odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov, Register poklicnih
bolezni, sumov na poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom, Register ZORA, Register DORA,
Register Svit, zbirke eZdravja, Centralni register podatkov o pacientih, eRecept in eNapotnica ter
eNaročilo (za vsebino Registra raka relevantne podatke);
jih pošilja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer iz Evidence o zavarovanih osebah
obveznega zdravstvenega zavarovanja (za vsebino Registra raka relevantne podatke);
bodo nastali pri nas v okviru internih postopkov registracije in vodenja zapisov o bolezni,

zbirali, uporabljali, hranili in drugače obdelovali za namen spremljanja incidence in preživetja bolnikov
z rakom, za spremljanje, načrtovanje in vrednotenje onkološkega varstva ter kot podlaga za
epidemiološke in klinične raziskave.
PRAVNI TEMELJI ZA ZBIRANJE, OBDELAVO, HRANJENJE IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
Pravna podlaga za zbiranje, obdelavo in hranjenje zdravstvenih podatkov je določena zlasti v Zakonu o
zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in Zakonu o pacientovih pravicah. Delno so podlage
določene tudi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravniški službi, Zakonu o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v nekaterih drugih specialnih zakonih s področja zdravstva.
Ker gre za posredno zbiranje osebnih podatkov (podatki niso pridobljeni neposredno od bolnika),
posameznika ni potrebno predhodno seznaniti o pridobivanju podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Podatki Registra raka se hranijo trajno.

POSREDOVANJE IN DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV
Dostop do podatkov ali njihov prenos z uporabo informacijskih, telekomunikacijskih in drugih sredstev
je mogoč samo ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo
prilaščanje, spreminjanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.
Upravičenci do podatkov zbirke Registra raka so: Register testiranih oseb iz družin, obremenjenih z
dednim rakom, Register ZORA, Register DORA, Register Svit.
Podatki se posredujejo tretjim osebam še v naslednjih primerih:
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•
•
•

Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ki se mu poročajo nekateri zakonsko določeni podatki za
potrebe vodenja zbirke podatkov Zdravniško poročilo o umrli osebi;
pogodbenim izvajalcem, zlasti pri vzdrževanju računalniškega sistema, če je to izjemoma
neizogibno potrebno;
na zahtevo se podatki o posamezniku lahko posredujejo drugim organom in organizacijam ter
fizičnim osebam (zdravnikom, raziskovalcem, svojcem) pod pogoji, ki jih določa zakon ali če oseba,
katere podatki se posredujejo, v to posebej privoli (na primer za posebne raziskave).

Vsi zaposleni in drugi posamezniki, ki obdelujejo osebne podatke oz. opravljajo dela ali naloge v enoti
Epidemiologija in register raka, so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri
opravljanju svojih funkcij, del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi
po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja del in nalog ali opravljanja storitev pogodbene
obdelave.
Tako notranje kot zunanje sodelavce (študente, specializante, …) se pred pričetkom dela
(usposabljanja, izobraževanja, …) seznani z zakoni in dolžnostmi ter obvezami, ki jih ti prinašajo, ter se
jim predloži v podpis izjava o varovanju osebnih podatkov.

PRAVICE POSAMEZNIKOV
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni,
da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Prav tako posamezniku pripada tudi pravica do seznanitve z
njegovimi osebnimi podatki.
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