
Pravilnik o varovanju podatkov 

 

P R A V I L N I K o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v  Medicinskem centru 
Ljubljana – Kirurgija Bitenc d.o.o., Vilharjev podhod 1, 1000  Ljubljana  

  

 I. SPLOŠNE DOLOČBE  

  

1.  člen (področje urejanja)  

  

1) S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za 
zavarovanje varovanih osebnih podatkov v Medicinskem centru Ljubljana – Kirurgija Bitenc d.o.o   z 
namenom, da se fizično prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje, sprememba ali 
izguba varovanih osebnih podatkov, ter nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje 
varovanih osebnih podatkov.  

  

2) S prilogo tega pravilnika se določajo tudi kategorije oseb, ki so odgovorne za določene zbirke 
osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne 
podatke.  

  

3) Namen izvajanja tega pravilnika je zagotavljanje informacijske varnosti, ki pomeni varovanje:  

- zaupnosti: varovanje podatkov pred razkritjem nepooblaščenim osebam ter zagotavljanje 
odgovornosti za njihova dejanja;  

- celovitosti: varovanje podatkov pred neavtoriziranimi spremembami in zagotavljanje njihove 
verodostojnosti, točnosti, popolnosti in nespremenljivosti; 

- razpoložljivosti: varovanje podatkov in sistema pred prekinitvami v delovanju ter 
zagotavljanje podatkov pooblaščenim uporabnikom v času, ko jih potrebujejo.  

  

4) Za varovane osebne podatke štejejo tisti podatki, ki se nanašajo na lastnosti, stanja ali razmerja 
fizičnih oseb oziroma posameznikov – pacientov in njihovih svojcev, uslužbencev MCL, zunanjih 
pogodbenih sodelavcev in poslovnih strank, ne glede na obliko, v kateri so podatki izraženi in ne 
glede na vrsto nosilca osebnih podatkov, ter glede katerih ni podane pravne podlage za razkritje 
podatka javnosti (v nadaljevanju osebni podatki). Za osebne podatke gre takrat, če se podatki 
nanašajo na določenega ali vsaj določljivega posameznika, torej takrat, ko je možno na podlagi 
podatkov (neposredno) ali spremljajočih okoliščin (posredno) identificirati posameznika.  

 

 5) V smislu določbe prejšnjega odstavka so primeri osebnih podatkov zlasti:  

− identifikacijski podatki o posamezniku,  

− podatki o zdravstvenem stanju posameznika, vključno s podatki o načrtovani in izvedeni 
zdravstveni   oskrbi,  



− podatki, ki se nanašajo na družinska in sorodstvena razmerja,  

− podatki o izobrazbi, zaposlitvi, socialnem in ekonomskem stanju posameznika,  

− biometrični podatki (lastna podoba, glas in druge telesne značilnosti),  

− podatki o uporabi komunikacijskih sredstev (prometni podatki),  

− podatki, ki se nanašajo na rasno poreklo in narodnostno pripadnost,  

− podatki o ideoloških, verskih in drugih prepričanjih,  

− podatki o navadah posameznika.  

 

6) Uslužbenci, zunanji sodelavci Kirurgije  Bitenc, do.o. ter pogodbeni obdelovalci, ki pri svojem delu 
obdelujejo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z ZVOP-1, s področno zakonodajo, ki ureja 
področje njihovega dela (zlasti z ustreznimi deli Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o 
zdravniški službi, Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), z vsebino tega pravilnika ter z drugimi 
internimi navodili in politikami s področja varovanja informacij in zasebnosti.  

 


