Datum: 07.12.2021
POSREDOVANJE ZDRAVSTVENIH PODATKOV PACIENTOV ODVETNIKOM, CENTROM ZA
SOCIALNO DELO, POLICIJI, DRŽAVNEMU TOŽILSTVU IN SODIŠČU
Spoštovani,
Pravna služba UPK Ljubljana vas seznanja z nedavno objavljenimi mnenji Informacijskega
pooblaščenca (v nadaljevanju: IP) v zvezi z zaprosili za posredovanje zdravstvenih podatkov o
pacientih, ki jih posredujejo različni organI in institucije (policija, državno tožilstvo, centri za socialno
delo, odvetniki itd.), s katerimi se UPK Ljubljana srečuje kot izvajalec zdravstvene dejavnosti.
Mnenja so dostopna na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/.
IP v mnenju št. 07120-1/2021/542 z dne 19.10.2021 obravnava pridobitev podatkov s strani
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana na zaprosilo Centrov za socialno delo (ki v okviru prve
socialne pomoči in kriznih intervencij obravnavajo osebe s težavami v duševnem zdravju), pri čemer
ugotavlja, da je določeno dokumentacijo (iz že obstoječih zbirk podatkov) dopustno posredovati CSD,
vendar ob strogem upoštevanju načela sorazmernosti oziroma t.i. načela najmanjšega obsega
podatkov. 113. člen Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) je lahko pravna podlaga za
posredovanje podatkov o zdravstvenem stanju centrom za socialno delo zgolj v primerih, ko
CSD dejansko izvaja socialno varstvene storitve (ne pa tudi za morebitne druge naloge oziroma
storitve CSD) in ko je za konkretno storitev (ne za širšo obravnavo posameznika) to res nujno
potrebno za ustrezno obravnavo, nikakor pa ne avtomatično za vse storitve (ali celo na zalogo).
Posredovanje podatkov CSD je ob upoštevanju vseh okoliščin primera v diskreciji izvajalca
zdravstvene dejavnosti. IP v mnenju poleg navedenega izpostavlja, da morajo biti tako pridobljeni
osebni podatki s strani CSD vodeni ločeno in posebej ustrezno zavarovani (s primernimi tehničnoorganizacijskimi ukrepi), da se prepreči njihova uporaba za druge namene, česar pa CSD v zaprosilih
ne izkazujejo.
V mnenju št. 07121-1/2021/2193 z dne 08.11.2021 pa IP glede posredovanja zdravstvene
dokumentacije, ki se nanaša na nasprotno stranko, odvetniku (ko se v sodnem postopku nasprotna
stranka sklicuje na zdravljenje na določenem oddelku, odvetnik pa brez te dokumentacije po njegovih
navedbah ne more nasprotovati zahtevku), poudarja, da 10. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv) ne
predstavlja zadostne pravne podlage za dostop do zdravstvene dokumentacije pacienta –
nasprotne stranke. V takšnih primerih je edina možnost, da predmetno zdravstveno dokumentacijo
pridobi sodišče (1) po pravilih o ediciji listin ali (2) v okviru sodnih poizvedb ali (3) prek dokazovanja z
izvedencem.
V zvezi z obravnavano tematiko velja omeniti še mnenje IP glede posredovanja zdravstvenih podatkov
pacientov za namene predkazenskih postopkov (št. 07120-1/2020/618 z dne 27.11.2020), iz
katerega izhaja, da sta policija in državno tožilstvo upravičena zahtevati zgolj tiste podatke, ki jih
potrebujeta za izvajanje njunih zakonitih nalog, zato mora biti konkretna zahteva za posredovanje
osebnih podatkov pacientov določna in obrazložena. Če upravljavec osebnih podatkov, v našem
primeru UPK Ljubljana, na podlagi prejete zahteve ni prepričan o dopustnosti posredovanja
zahtevanih podatkov, je upravičen od policije ali državnega tožilstva pridobiti še dodatna pojasnila o
pravni podlagi za takšno zahtevo.

Glede na navedeno IP pritrjuje stališču pravne službe UPK Ljubljana, da glede posredovanja
podatkov o pacientih ni avtomatizma ter da je odgovor v vsakem primeru odvisen od okoliščin
konkretne zadeve in od izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev posameznega prosilca ter da je
potrebno pravne podlage, ki jih prosilci navajajo v zahtevah za posredovenje (predvsem) zdravstvene
dokumentacije, preverjati izjemno strogo in v korist pacienta.
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