
 
                                 

  
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 
SOGLASJE 

za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov 
 

Spodaj podpisani/a …………………………………..……………..………………………………. (ime in priimek), 
stanujoč/a …………………………………………………………………..., v skladu z določili Splošne uredbe o 
varstvu podatkov (GDPR, v nadaljevanju Uredba) soglašam s sodelovanjem ter zbiranjem in 
obdelavo osebnih podatkov v projektu »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih 
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (v nadaljnjem besedilu: 
projekt) in posledično tudi pri evalvaciji projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop 
novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (v nadaljevanju: 
evalvacija).  

Namen projekta je razviti, preizkusiti in uvesti nove storitve ter doseči povezovanje 
zdravstvenih in socialnih storitev, namen zbiranja in obdelovanja podatkov pa je izboljšanje, 
prilagajanje in nadgradnja trenutnih sistemskih rešitev. 

S tem namenom dovoljujem, da bodo podatki, zbrani z vlogo in kasneje tekom projekta (npr. 
pri oceni upravičenosti, osebnemu načrtu za izvajanje integrirane oskrbe, različnih vprašalnikih 
ipd.) zaradi zagotavljanja kakovostnega in integriranega izvajanja storitev dostopni zaposlenim 
v projektnem okolju Tržič. Vse osebe, ki so zaposlene v okviru projekta, so zavezane k varovanju 
osebnih podatkov skladno z načelom zaupnosti in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  

Seznanjen/a sem, da bo z osebnimi podatki upravljalo Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 
Ljubljana, ki ima zaposleno pooblaščeno osebo za namen varstva osebnih podatkov, dosegljivo 
na elektronskem naslovu mojca.grabar@gov.si in telefonski številki 01 478 60 00 (v 
nadaljevanju upravljavec). Soglašam tudi, da bodo podatke v šifrirani in/ali anonimizirani obliki 
nadalje obdelovali evalvatorji, izbrani v postopku javnega naročila, in sicer Inštitut Republike 
Slovenije za socialno varstvo, Tržaška ulica 2, 1000 Ljubljana, s partnerjema, Centrom za 
družboslovno informatiko, Fakulteto za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, in 
Inštitutom za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
obdelovalec).  

Podatki bodo obravnavani v skladu z Uredbo EU o splošni zaščiti podatkov (GDPR).  
Razumem, da soglasje lahko kadarkoli prekličem in mi za to ni treba navesti  razlogov.  
Podatki se hranijo za čas trajanja projektnih in evalvacijskih aktivnosti, najkasneje do 30. 9. 
2022, v primeru podaljšanja projekta pa do datuma podaljšanja projekta.  
Anonimizirani podatki se hranijo 10 let po zaključku projekta. 

  



 
                                 

  
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov sem seznanjen/a, da imam skladno z Uredbo (členi 15, 16, 
17, 18, 20, 21 in 22) naslednje pravice: 

- pravico, da lahko pri upravljavcu in obdelovalcu kadarkoli brezplačno vpogledam v svoje 
osebne podatke in pridobim kopije teh podatkov kakor med drugim določa 15. člen Uredbe, 

- pravico, da lahko od upravljavca ali obdelovalca kadarkoli pod določenimi pogoji zahtevam 
popravek ali izbris danih osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov; 

- pravico, da lahko vložim ugovor zoper obdelavo danih podatkov; 

- pravico, da prenesem podatke.   

Te pravice lahko uveljavim tako, da po elektronski poti (gp.mz@gov.si) ali priporočeno po pošti 
(Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana) vložim ustrezno zahtevo za naštete 
pravice. Upravljavec (Ministrstvo za zdravje) bo na razumen način preveril identiteto ter na 
vlogo odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v enem mesecu. 

Pritožbo oz. prijavo lahko vložim tudi pri Informacijskem pooblaščencu na naslovu Dunajska 22, 
1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonska številka: (01) 230 97 30. 

Vsi podatki v okviru projekta se obdelujejo na podlagi a. točke drugega odstavka 9. člena 
Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, ki dovoljuje obdelavo posebnih vrst osebnih 
podatkov za določen namen na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.  

 
Potrjujem, da sem prejel podpisano kopijo obrazca »SOGLASJE za zbiranje in obdelovanje 
osebnih podatkov«.  

 

 

V/na ……………………..………, dne ………………………..  Podpis: ……………………………………….. 

 


