
Obvestilo glede obdelave osebnih podatkov 
 

Glede na to da ste se odločili za cepljenje proti Covid 19, vas obveščamo, da bo v skladu s 13. členom Splošne 

uredbe (EU) o varstvu podatkov 2016/679 z dne 27. 4. 2016, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 

2, 1000 Ljubljana, na podlagi točke (a) 1. odstavka 6. člena  in točke (a), 2. odstavka 9. člena Splošne uredbe o 

varstvu podatkov, za namen oblikovanja in vodenja čakalnega seznama cepljenja, obveščanja o terminu cepljenja 

ter posredovanja podatkov NIJZ, obdeloval naslednje osebne podatke: 

• ime in priimek, 

• naslov 

• pošta 

• kraj 

• EMŠO, 

• KZZ št.  

• datum rojstva 

• status osebe 

• željena vrsta cepiva 

• podatek o kronični bolezni 

• podatek o kontraindikacijah za cepljenje proti Covid 19 

• podatek o prebolelosti Covid 19 

• podatek o (ne)pokretnosti pacienta 

• številko mobilnega telefona 

• naslov elektronske pošte 

 

Na podlagi z vaše strani posredovanih podatkov bo oblikovan čakalni seznam cepljenja po prednostnih kriterijih, 

ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.  

 Vaši podatki se bodo obdelovali na podlagi vašega soglasja. Vaši podatki se bodo hranili kot zdravstvena 

dokumentacija skladno z zakonodajo. Uporabniki osebnih podatkov bodo zaposleni v UKC Ljubljana, Kliničnem 

inštitutu za medicino dela prometa in športa in Službi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužbe, ki 

bodo zadolženi za cepljenje proti Covid 19. Podatki se bodo posredovali tudi Nacionalnemu inštitutu za javno 

zdravje.  

V skladu z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do 

osebnih podatkov (15. člen). Soglasje lahko kadarkoli umaknete brez posledic. 

Če v obdelavo navedenih osebnih podatkov ne boste privolili, se cepljenje v UKC Ljubljana ne bo izvedlo. Osebni 

podatki se ne bodo iznašali v tretje države. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v UKC Ljubljana je dr. Marko Zebec Koren. V primeru vprašanj v zvezi z 

obdelavo in varstvom vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih 

podatkov na elektronski naslov gdpr@kclj.si. Prav tako imate pravico do pritožbe pri Informacijskem 

pooblaščencu RS: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 230 97 30, E-

pošta: gp.ip@ip-rs.si, www.ip-rs.si  

Na cepilnem mestu boste izpolnili še cepilni vprašalnik, s privolitvijo v cepljenje in podatki o zdravstvenem stanju 

na dan cepljenja, ki pa se bodo hranili trajno kot del zdravstvene dokumentacije ter posredovali v evidence v 

skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18 in 

152/20 – ZZUOOP). 
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