Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov posameznikov/uporabnikov storitev
Gospodarja Zdravja
a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:
Gospodar zdravja d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: 069 930 410
e-pošta: info@gospodar-zdravja.si
b) Kontakt za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in kontakt pooblaščene osebe za
varstvo osebnih podatkov: varstvo-podatkov@gospodar-zdravja.si
c) Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki, pravni temelj za njihovo obdelavo in
pravice posameznikov:
Namen

Zagotavljanje storitev Gospodarja
zdravja (v nadaljevanju GZdravja)
(identifikacija uporabnika, hramba podatkov,
ki jih vnese uporabnik in izbrani zdravstveni
izvajalec uporabnika, posredovanje oziroma
izmenjava podatkov med uporabnikom in
izbranim zdravstvenim izvajalcem (npr.
zdravnikom) uporabnika, naročanje na
zdravstvene
preglede,
oblikovanje
avtomatskih programskih promocij izdelkov in
storitev
za
uporabnika,
oblikovanje
avtomatskih programskih nasvetov za
uporabnika, obveščanje uporabnika o
tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe
storitev GZdravja) in uveljavljanje pravic

Pravni temelj
(GDPR = Splošna uredba EU o varstvu
podatkov)
Pogodba (6/I(b) člen GDPR). Pogodbo
uporabnik sklene z izpolnitvijo
pristopnice in sprejemom Splošnih
pogojev za uporabo programske
storitve Gospodar zdravja za
uporabnike.

Pravice posameznika
storitev GZdravja) –
lahko:
Zahteva dostop
podatkov (stalno

(uporabnika
Posameznik
do

osebnih

omogočeno v
uporabniškem profilu, ki ga tudi sam
uporabnik ureja);

-

Za hrambo in uporabo osnovnih
podatkov iz pristopnice v obdobju 5
let po prenehanju pogodbe je pravni
temelj zakoniti interes upravljavca (6/I(f) člen GDPR) - nasprotovanje in
uveljavljanje pravnih zahtevkov iz
upravljavca/ponudnika iz naslova naslova pogodbe.
zagotavljanja storitev GZdravja (nadzor

Zahteva popravek ali dopolnitev
osebnih podatkov in s tem v zvezi
pravica do omejitve obdelave
(pisno - za podatke na pristopnici); vse
ostale podatke v svojem uporabniškem
profilu uporabnik obdeluje (dopolnjuje)
sam);

Zahteva izbris podatkov, razen
osnovnih podatkov iz pristopnice
(ime, priimek, naslov, e-naslov, gsm
številka) (pisno, delno pa tudi v
uporabniškem profilu).

nad uporabo storitev skladno s Splošnimi
pogoji za njihovo uporabo).

Analiza trga

Zakoniti interesi upravljavca (6/I(f)
člen GDPR) – optimiziranje poslovanja
in storitev GZdravja.
Splošno
neposredno
trženje Zakon o elektronskih komunikacijah
(pošiljanje splošnih oglasnih sporočil). (e-pošta in mobilni telefon) oziroma
Zakon o varstvu osebnih podatkov
(navadna pošta) oziroma v delu, ki se
nanaša na prilagajanje ponudb
starosti, regiji ali spolu, zakonit interes
(6/I(f) člen GDPR – pospeševanje
prodaje)

(podatki se obdelujejo
anonimizirani obliki)
-

zgolj

v

Zahteva dostop do osebnih
podatkov (pisno, delno pa tudi v
uporabniškem profilu);

-

Zahteva popravek ali dopolnitev
osebnih podatkov podatkov in s
tem v zvezi pravica do omejitve
obdelave (pisno, delno pa tudi v
uporabniškem profilu);

-

Ugovarja uporabi podatkov za
namene trženja (odjava od
prejemanja oglasnih sporočil).
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d)

Uporabniki osebnih podatkov:
- uporabnik storitve sam,
- izbrani zdravstveni izvajalec uporabnika, če mu uporabnik dodeli dostop do svojega
uporabniškega profila. Uporabnik v svojem uporabniškem profilu sam dodeljuje in
odvzema dostop izbranim zdravstvenim izvajalcem.

e) Obdobje hrambe osebnih podatkov:
- Posebne vrste osebnih podatkov, ki jih v uporabniški profil vnese uporabnik ali njegov
izbrani zdravstveni izvajalec: med trajanjem pogodbe o uporabi storitve GZdravja, dokler
jih uporabnik sam ne izbriše, po prenehanju pogodbe o uporabi storitve GZdravja pa do
zahteve uporabnika za izbris, vendar ne dlje kot 1 leto od prenehanja pogodbe;
- Osnovni podatki uporabnika iz pristopnice (ime, priimek, roj. datum, naslov, e-naslov, gsm
številka, up. ime): ves čas trajanja pogodbe in še 5 let po prenehanju pogodbe.
f)

Uveljavljanje pravic posameznikov (uporabnikov storitev GZdravja): Uporabniki svoje
pravice delno lahko uveljavljajo z upravljanjem svojih podatkov v uporabniškem profilu. Pisni
zahtevek se naslovi na: Gospodar zdravja d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, ali po epošti na naslov: varstvo-podatkov@gospodar-zdravja.si. Zoper odločitev upravljavca ali v
primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži prijavo pri Informacijskem
pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).

g) Zagotovitev osnovnih podatkov na pristopnici je pogoj za uporabo storitev Gospodarja
zdravja. Če podatkov na pristopnici ne posredujete, ne morete uporabljati storitev GZdravja.
Če kasneje ne želite, da še naprej obdelujemo vaše osebne podatke, morate odstopiti od
pogodbe o uporabi storitev GZdravja. Druge osebne podatke uporabnik sam vnaša v svoj varni
uporabniški profil po lastni izbiri oziroma jih v njegov uporabniški profil vnašajo njegovi izbrani
zdravstveni izvajalci. Podatke, ki jih v uporabniški profil vnašajo izbrani zdravstveni izvajalci
uporabnika, lahko uporabnik kadarkoli sam izbriše v svojem varnem uporabniškem profilu.

Datum: 4.1.2019
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