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PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH 

PODATKOV  

 

na podlagi Evidence uporabnikov in drugih evidenc, ki se nanašajo na uporabnike storitev 

SeneCura Doma starejših občanov Radenci d.o.o. 

 

Opomba: Evidence, ki jih obdelujemo v SeneCura Domu starejših občanov Radenci d.o.o., 

so priloga Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za obdelavo osebnih podatkov 

skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in so vam ves čas 

na voljo v recepciji in tajništvu družbe. 

 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: SeneCura Radenci d.o.o., Prisojna cesta 4A, 9252 

Radenci, T: 02 568 46 00, E: radenci@senecura.si, W: https://radenci.senecura.si/ 

 

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., 

T: 01 23 223 47, E: dpo@omnimodo.si  

 

3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:  

 

NAMEN PRAVNA PODLAGA OBDELOVANI OSEBNI PODATKI POSAMEZNIKA 

Izvajanje socialno 

varstvene 

dejavnosti. 

 

Izvajanje 

dejavnosti 

zdravstvene nege 

in oskrbe. 

 

Izposoja 

terapevtskih in 

ortopedskih 

pripomočkov. 

Uresničevanje 

pravic 

posameznikov v 

institucionalnem 

varstvu. 

 

Izboljšanje storitev 

Doma. 

 

Za potrebe 

znanstveno 

raziskovalnega 

dela. 

 

Izdelava 

statističnih analiz. 

Izvajanje pogodbe 

in zakon (ZZDej, 

ZZPPZ, ZSV, ZZVZZ). 

 ime in priimek, spol, datum, kraj in občina 

rojstva, stan, stalno prebivališče (naslov, 

pošta, občina) in državljanstvo, EMŠO, 

številka osebnega dokumenta z 

datumom in občino izdaje, naslov za 

vročitev pošte 

 telefonska številka in telefonske številke 

svojcev  

 ime zakonca 

 podatki o dovoljenju za prebivanje tujca 

 podatki o vrsti življenjske skupnosti 

 podatki o zakonitem zastopniku 

 podatki o statusu 

 podatki o izobrazbi, poklic 

 podatki o zdravstvenem stanju in 

invalidnosti (zdravstveni karton) 

 podatki o prejemkih (številka pokojninske 

zadeve in vrsta pokojnine) 

 podatki o oprostitvi pri plačilu storitev 

 številka TRR in banka računa 

 davčna številka 

 način plačevanja storitev  

 podatki o žepnini 

 številka KZZ oz. številka zavarovane 

osebe 

 tip, občina in vrsta zavarovanja, 

registrska številka zavarovanja, 
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zavarovalna podlaga, podatki o PZZ 

(zavarovalnica, številka police) 

 datum sprejema in odpusta iz doma, 

vzrok sprejema in odpusta  

 datum prijave začasnega prebivališča 

 oddelek in soba bivanja (številka in vrsta)  

 številka perila 

 kategorija oskrbe 

 individualni načrt  

 vrsta diete, mesto obrokov  

 podatki o varstvenem dodatku  

 podatki o dodatku za pomoč in 

postrežbo 

 podatki iz SZP: ime očeta, ime matere, 

sprejem od/iz, mesto obrokov, zadnja 

delovna organizacija, center za socialno 

delo, registrska številka zavarovanja, 

zavarovalna podlaga, izpostava ZZZS, tip 

zavarovanca 

 datum in kraj smrti 

 datum in naslov premestitve 

 napotna diagnoza,  

 vrsta fizioterapevskih in delovno-

terapevtskih storitev 

 podatki o diagnozi, podatki o predpisani 

medikamentozni terapiji, podatki o 

načrtovanih in izvedenih storitvah 

zdravstvene nege in oskrbe, podatki o 

stopnji inkontinence in prepisanih 

pripomočkih, evidenca padcev, 

evidenca prisotnosti RZP in ostalih ran, 

evidenca kontrolnih pregledov, 

evidenca o psihičnem stanju, evidenca 

izmerjenih vrednosti vitalnih funkcij 

 podatki o vrsti predpisane psihotropne 

medikamentozne terapije, datum in 

količina dobavljenega zdravila, datum 

aplikacije, količina apliciranega zdravila, 

količinsko stanje zdravila 

 vrsta in mesto kolonizacije z večkratno 

odpornimi mikroorganizmi, datum 

nastanka kolonizacije 

 elektronski naslov osebe, ki podaja 

ugovor oz. pritožbo 

 datum prejetja in način vložitve ter 

datum odgovora 
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Zagotovitev 

varnosti oseb in 

premoženja 

Zakon (ZVOP-1) in 

javni interes. 

 videoposnetki oseb 

Promocija doma. Privolitev.  zasebni elektronski naslov 

 zasebna telefonska številka 

 fotografija 

 videoposnetek 

 

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: zdravnik, psihiater, vzdrževalec 

programske opreme, pogodbeni partner za IT tehnologijo, banke, prejemniki promocijskih 

materialov, obiskovalci spletne strani doma in družbenih omrežij doma. 

 

5. Obrazložitev zakonitih interesov: / 

 

6. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države, ki jih Evropska komisija ne bi opredelila kot 

države z ustrezno ravnijo varstva osebnih podatkov. Spisek se nahaja na: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/adequacy-decisions_en. 

 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja: Obdobje hrambe osebnih podatkov v SeneCura Radenci d.o.o. je 

določeno v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS, št. 

65/00 in naslednji – ZZPPZ), Zakonom o evidencah dela na področju socialne varnosti (UL RS, 

št. 40/06 - ZEPDSV),  Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL 

RS, št. 30/06 in naslednji – ZVDAGA), Zakonom o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB in 

naslednji – ZSV) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07 -UPB in naslednji – 

ZVOP-1). 

V primerih posameznikove privolitve / soglasja je obdobje hrambe do preklica privolitve 

oziroma soglasja. 

 

8. 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: V zvezi s hranjenimi osebnimi podatki imate možnost 

uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave 

osebnih podatkov ali do ugovora in prenosljivosti pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 

podatkov v SeneCura Radenci d.o.o., ki je Omnimodo, d.o.o., E: dpo@omnimodo.si, T: 01 232 

23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana. 

 

9. Informacija o pravici do preklica privolitve / soglasja, kadar obdelava temelji na privolitvi: 

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

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

 

10. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  

Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 

012309730, W: www.ip-rs.si). 

 

11. Informacija o obveznosti zagotovitve osebnih podatkov:  Zagotovitev osebnih podatkov 

je zakonska in pogodbena obveznost in je podlaga za izvajanje storitev institucionalnega 

varstva. Posameznik mora te osebne podatke zagotoviti. V primeru, da posameznik ne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1229
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posreduje osebnih podatkov, ki jih je potrebno obdelati za potrebe institucionalnega varstva 

v SeneCura Radenci d.o.o. (z izjemo osebnih podatkov, za katere je potrebno soglasje 

posameznika), podpis pogodbe in njeno izvajanje nista mogoča. 

 

12. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov: SeneCura Radenci d.o.o. ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi 

z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov. 

 

  

 


