
 

 

 

ZAHTEVA ZA UVELJAVITEV PRAVIC PO GDPR 

 

 

OB SPLPR8202 05 01 

 

IZPOLNI POSAMEZNIK, KI PODA ZAHTEVO 

Spodaj podpisani/a 

__________________________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov) 

 

podajam zahtevo za: 

(označite) 

 DOSTOP 

 POPRAVEK 

 IZBRIS 

 OMEJITEV OBDELAVE 

 PRENOSLJIVOST 

 

mojih osebnih podatkov, ki jih Bolnišnica Postojna obdeluje. 

 

Natančneje, želim: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(napišite podrobneje, kaj vas zanima oziroma, kaj si želite) 

 

 

 

V _______________, dne _________ 

(Kraj in datum) 

 

______________________________ 

(Podpis) 

 

 

IZPOLNI ZAPOSLENI 

Zahtevo za uresničitev pravic   

po Splošni Uredbi prejel: _______________________________________________________ 

    (ime in priimek zaposlenega)  

Datum prejema zahteve:  _______________________________________________________ 

Datum ugoditve zahteve/    

Razlog za zavrnitev le-te: _______________________________________________________ 

Razlog za podaljšanje  

enomesečnega roka:  _______________________________________________________ 

Podpis:    _______________________________________________________ 



 

 

 

ZAHTEVA ZA UVELJAVITEV PRAVIC PO GDPR 

 

 

OB SPLPR8202 05 01 

 

12. člen Splošne Uredbe o varstvu podatkov – Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 
 

Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

 

1. Upravljavec sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse 

informacije iz členov 13 in 14 ter sporočila iz členov 15 do 22 in 34, povezana z obdelavo, v jedrnati, pregledni, 

razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku, kar velja zlasti za vse informacije, namenjene 

posebej otroku. Informacije se posredujejo v pisni obliki ali z drugimi sredstvi, vključno, kjer je ustrezno z 

elektronskimi sredstvi. Na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko informacije 

predložijo ustno, pod pogojem, da se identiteta posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dokaže z 

drugimi sredstvi.  

 

2. Upravljavec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, olajša uresničevanje njegovih pravic iz členov 

15 do 22. V primerih iz člena 11(2) upravljavec ne zavrne ukrepanja na zahtevo posameznika, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, za uresničevanje njegovih pravic iz členov 15 do 22, razen če upravljavec dokaže, da ne 

more identificirati posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

 

3. Upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22, posamezniku, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu 

zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila 

zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v 

enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi 

sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. 

 

4. Če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec takega 

posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje 

ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev. 

 

5. Informacije, zagotovljene na podlagi členov 13 in 14, ter vsa sporočila in ukrepi, sprejeti na podlagi členov 15 do 

22 in 34, se zagotovijo brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno 

neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko upravljavec: 

- zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali 

izvajanja zahtevanega ukrepa, ali 

- zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. 

Upravljavec nosi dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana. 

 

6. Brez poseganja v člen 11 lahko upravljavec, kadar ima upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki 

predloži zahtevo iz členov 15 do 21, zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

 

7. Informacije, ki se zagotovijo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členoma 13 in 14 se   

lahko navedejo skupaj z uporabo standardiziranih ikon, da se v jasno razvidni, razumljivi in berljivi obliki zagotovi 

smiseln pregled načrtovane obdelave. Kadar so ikone navedene v elektronski obliki, so strojno berljive. 

 

8. Komisija je v skladu s členom 92 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov z namenom določitve informacije, 

ki se navedejo v standardiziranih ikonah, in postopkov za določitev standardiziranih ikon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


