Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
Onkološki inštitut Ljubljana
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

ZAVESTNA IN SVOBODNA PRIVOLITEV V ZDRAVSTVENO
OBRAVNAVO
Spoštovani!
Vljudno vas naprošamo, da pred vključitvijo v Državni presejalni program za raka dojk DORA
natančno preberete informativno zgibanko, ki ste jo prejeli skupaj z vabilom. V njej je opisan potek
in postopki presejalnega programa DORA. Več informacij o samih postopkih si lahko preberete na
spletni strani (https://dora.onko-i.si/) ali na informativnih plakatih v presejalnih centrih.
Presejalno mamografijo v okviru programa DORA vam lahko opravimo le z vašim pisnim
soglasjem. Iz programa lahko kadar koli izstopite, ne da bi to za vas pomenilo kakšno drugačno
obravnavo, če bi kasneje potrebovali zdravljenje.
S podpisom potrjujem, da sem prebrala priloženo zgibanko in sem seznanjena s potekom
presejalnega programa za raka dojk, postopkom presejalne mamografije ter z njenimi
prednostmi in slabostmi. Za pregled se odločam brez prisile in po lastnem premisleku.

Ime in priimek:

Tel. št.:

Datum rojstva:

E-mail:

Kraj, datum:

Podpis:

Prosimo, da podpisano privolitev prinesete s seboj na presejalno mamografijo, kjer jo boste
oddali osebju.

V skladu z zakonodajo Onkološki inštitut Ljubljana kot upravljavec Državnega presejalnega
programa za raka dojk DORA zbira in obdeluje vaše osebne podatke v Registru DORA. Zavedamo
se, kako pomembno je ravnanje z osebnimi podatki, ki so nam zaupani. Iz tega razloga vam
zagotavljamo skladnost z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Informacije o
zbiranju, obdelovanju, hranjenju in posredovanju osebnih podatkov v Registru DORA so povzete
na hrbtni strani tega obrazca in na spletni strani dora.onko-i.si.
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Informacije o zbiranju, obdelovanju, hranjenju in posredovanju osebnih podatkov v Registru
organiziranega zgodnjega odkrivanja in obravnave raka dojk (v nadaljevanju Registru DORA)
NAMENI ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV:
Na podlagi 13. in 14. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov vas obveščamo, da se bodo vaši osebni podatki, ki:
– jih beležijo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (podatki
vezani na državni presejalni program za raka dojk);
– jih pošiljajo Centralni register prebivalstva, Register prostorskih enot RS, Register raka, Evidenca gibanja zdravstvenih
delavcev in mreža zdravstvenih zavodov, Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk, Evidenca o boleznih
in stanjih, ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti, Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici,
zbirke eZdravja, Centralni register podatkov o pacientih, eRecept, eNapotnica, eNaročilo, Evidenca teleradioloških
preiskav in Evidenca uporabnikov e-zdravja (za vsebino Registra DORA relevantne podatke);
– jih pošilja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer iz Evidence o zavarovanih osebah obveznega
zdravstvenega zavarovanja in Evidence o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (za vsebino Registra DORA relevantne
podatke);
– zbirali in obdelovali za namen načrtovanja, organizacije, vodenja, izvajanja strokovnega nadzora ter ocenjevanja
učinkovitosti presejalnega programa, za zagotavljanje ustreznega pretoka informacij tako med izvajalci programa
kot med Registrom DORA in izvajalci, za spremljanje in zagotavljanje kakovosti izvajanja presejanja ter kot podlaga
za klinične in epidemiološke raziskave.
Avtomatizirano odločanje ter profiliranje pacientov se ne izvaja.
PRAVNI TEMELJI OBDELAVE PODATKOV:
Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo zdravstvenih podatkov je določena v Zakonu o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva. Delno so podlage določene tudi v Zakonu o pacientovih pravicah, Zakonu o zdravstveni
dejavnosti, Zakonu o zdravniški službi, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v nekaterih
drugih specialnih zakonih s področja zdravstva ter v Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV: Podatki Registra DORA se hranijo trajno.
POSREDOVANJE IN DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV:
Dostop do podatkov ali njihov prenos z uporabo informacijskih, telekomunikacijskih in drugih sredstev je mogoč samo
ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo prilaščanje, spreminjanje ali uničenje
podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.
Upravičenci do podatkov zbirke Registra DORA so: izvajalci zdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvenega varstva,
ki podatke o ženski potrebujejo za strokovno obravnavo in odločanje glede diagnoze, nadaljnje obravnave in ukrepanja,
in Register raka.
Podatki se posredujejo tretjim osebam še v naslednjih primerih: pogodbenim izvajalcem, zlasti pri vzdrževanju
informacijskega sistema, če je to neizogibno potrebno. Na zahtevo se podatki o posamezniku lahko posredujejo
drugim organom in organizacijam ter fizičnim osebam (zdravnikom, raziskovalcem, svojcem) pod pogoji, ki jih določa
zakonodaja, ali če oseba, katere podatki se posredujejo, v to posebej privoli (npr. za posebne raziskave).
Vsi zaposleni in drugi posamezniki, ki obdelujejo osebne podatke oz. opravljajo dela ali naloge v enoti Epidemiologija
in register raka, so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju svojih funkcij, del in
nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja
del in nalog ali opravljanja storitev pogodbene obdelave. Tako notranje kot zunanje sodelavce (študente, specializante …)
se pred pričetkom dela seznani z zakoni in obvezami, ki jih ti prinašajo, ter se jim predloži v podpis izjava o varovanju
osebnih podatkov.
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Onkološki inštitut Ljubljana, ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov: Taja Džambasović, univ. dipl. prav., dostopna na e-naslovu: dpo@onko-i.si oziroma na telefonski
številki: 01 58 79 058.
PRAVICE POSAMEZNIKOV:
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (pisno na: Republika Slovenija,
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na: gp.ip@ip-rs.si), če meni,
da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.
Posamezniku pripada tudi pravica do seznanitve z njegovimi osebnimi podatki ter pravica do ugovora, izbrisa, popravka,
omejitve obdelave ter posredovanja podatkov, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. Ta pravica se uveljavlja neposredno
pri upravljalcu posamezne zbirke podatkov.
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