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ZADEVA: predlog sprememb 8. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva – MNENJE
ZVEZA: vaš e-dopis, prejet dne 23. 9. 2022

Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje Informacijskega
pooblaščenca (IP) k prejetemu besedilu predloga sprememb drugega odstavka 8. člena Zakona o
zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) v okviru interventnega zakona.
Kot navajate, naj bi spremenjen drugi odstavek 8. člena ZZPPZ določal:
»Zdravnik, drugi zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v evidenčnem sredstvu s svojim
podpisom ali v informacijskem sistemu na drug ustrezen sledljiv način potrdijo izvid in rezultat
opravljene
zdravstvene
storitve
najpozneje
po
vsaki
končani
delovni
izmeni.«.
Iz obrazložitve izhaja, da naj bi se s spremembo 8. člena ZZPPZ določala možnost, da se v
informacijskem sistemu potrdi izvide tudi brez podpisa, vendar na ustrezen sledljiv način. Tako naj bi
se zagotovila hitrejša izvedba prenosa zdravstvene dokumentacije in zagotovilo, da se le ta čim prej
prenese v zbirke na nacionalni ravni.
IP glede predlaganih sprememb ugotavlja, da se neposredno ne nanašajo na spremembe obdelav
osebnih podatkov, gre pa deloma posredno tudi za ukrepe povezane z zagotavljanjem ustreznega
varovanja osebnih podatkov, točnosti in ažurnosti osebnih podatkov pri vnosu v zbirke ter sledljivosti
obdelav. V kolikor bo izvedba v praksi v tem delu ustrezna glede na to, da gre za obdelave posebnih
vrst osebnih podatkov (podatkov v zvezi z zdravjem), IP na predlagano spremembo nima posebnih
pripomb. Konkretno ustreznost izvedbe tovrstnih ukrepov pa lahko IP izvede zgolj v okviru
inšpekcijskega postopka.
Izpostavljamo pa, da IP ni pristojen za presojo ustreznosti prenosa in uporabe Uredbe (EU) št.
910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah
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zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (v
nadaljevanju: Uredba eIDAS).
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
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