
 
 

 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov posameznikov v raziskavi 

»Odkrijmo sladkorno« 
 
 
PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA 
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) se zavedamo pomena varstva 
osebnih podatkov, zato s podatki udeležencev raziskave ravnamo odgovorno in v skladu s Splošno 
uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation, v nadaljevanju GDPR), ki je 
začela veljati 25. maja 2018 ter vsakokratno veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na NIJZ je dosegljiva na elektronskem naslovu 
vop@nijz.si oz. na naslovu Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana. 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih 
podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in 
uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
NAMENI IN PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  
Na podlagi 13. in 14. člena GDPR vas obveščamo, da se bodo vaši osebni podatki,  
- pridobljeni od vas na podlagi izpolnjene Izjave o zavestni in svobodni privolitvi k raziskavi, ki 

zajema podatke: študijska številka posameznika, ime in priimek, datum rojstva, telefonska številka 
in 

- podatki pridobljeni na podlagi laboratorijskih analiz in uparjeni s podatki Nacionalne raziskave o 
zdravju in zdravstvenem varstvu 2019 

zbirali, obdelovali in uporabljali izključno v statistične namene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, 
združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o državni statistiki 
Uradni list RS, št.45/1995 in št.9/2001.  
Vsi podatki bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št.67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). 
 
 



POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Rezultati preiskav bodo poslani Inštitutu za nutricionistiko in NIJZ, da se bodo lahko pripravili izvidi za 
udeležence raziskave in za povezovanje podatkov z Nacionalno raziskavo o zdravju in zdravstvenem 
varstvu 2019. 
 
PRAVICE POSAMEZNIKOV 
NIJZ zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih 
podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. 
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.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. 
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti 
ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 
2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: raziskave@nijz.si.  
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega 
preklica. 
 
OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo do preklica vaše 
privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave oz. najdlje do konca izvajanja raziskave.  
 
 
 
 
 
 
 
 


