POSREDOVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
Podpisani: _____________________________________
Rojen: ________________________________________
Naslov: _______________________________________
Kontakti:
Telefon: __________________________, GSM: _____________________,
e-pošta: _____________________________________________________
želim, da se moja medicinska dokumentacija v obliki (označi):
•
•
•
•
•

zdravstveni karton,
fotokopija zdravstvenega kartona,
fotokopija specialističnih izvidov,
fotokopija ostale zdravstvene dokumentacije,
izpis elektronske kartoteke.

_______________________________________________________________
Zdravstveni karton je last zdravstvenega zavoda, kar ureja 7. točka prvega odstavka 49. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07;
ZVOP-1) ter 2. člen Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07ZUstS).
Na podlagi 41. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08), Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o
zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi
podatki (Uradni list RS, št. 85/07) in Pravilnika o zdravniški tarifi (Uradni list RS, št. 54/95 s
spremembami) posreduje naslovniku:
Ime in priimek, /podjetje, /zavod: _________________________________________________
•

naslov: ______________________________ pošta: ____________________

•

e-pošta :________________________________________________

•

faks ______________________________

Podpis: _________________________ Datum: ___________________________
Plačnik fotokopij je naročnik želene dokumentacije

Pravni pouk
Edini namen posredovanja informacij ali zdravstvene dokumentacije je v željah in potrebah vas
in vaših bližnjih, ki ste jih navedli v izjavi. Informacije ali dokumentacija, ki se posreduje je nastala
ali bila pridobljena v skladu s predpisi v okviru zdravstvene oskrbe pri nas.
Kot posameznik imate pravico, da pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18, 20 in 21 Splošne
uredbe (EU) o varstvu podatkov od zavoda zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov in
popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave in pravico do ugovora obdelavi in
pravico do prenosljivosti podatkov.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov v zavodu je pri Informacijskem pooblaščencu RS
možno vložiti inšpekcijsko prijavo ali pritožbo.
Ta izjava se vloži v vašo osnovno zdravstveno dokumentacijo in se hrani za obdobje, ki je z
enotnim klasifikacijskim načrtom predpisano za njeno hrambo (10 let po smrti).

