
   PRIJAVA KRŠITVE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

 

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je potrebno brez nepotrebnega odlašanja po seznanitvi s 

kršitvijo, o njej uradno obvestiti upravljavca osebnih podatkov1. Kršitev varstva osebnih podatkov 

pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, 

nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače 

obdelani.  

Obrazec omogoča oddajo podatkov, ki jih Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., potrebuje za 

pošiljanje obvestila o kršitvi varstva osebnih podatkov Informacijskemu pooblaščencu RS najpozneje 

v roku 72 ur. 

V kolikor imate dodatna vprašanja glede pridobivanja, obdelave in uporabe osebnih podatkov, se 

obrnite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, 

d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Pristaniška ul. 10, 6000 Koper, E-pošta: 

dpo@triglavzdravje.si).  

 

1. Podatki o prijavitelju 

Ime in priimek / naziv pravne 
osebe 
 

 

Naslov 
 

 

Pooblaščena oseba za varstvo 
podatkov (DPO)  ali druga 
kontaktna oseba 

 

Telefon DPO ali druge kontaktne 
osebe 

 

E-pošta DPO ali druge kontaktne 
osebe 

 

 

2. Osnovni podatki o kršitvi 

                                                           
1
 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 

prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, člen 33 



Opis vrste kršitve (v čem je kršitev; 
kategorije ter št. zadevnih 
posameznikov, na katere se 
nanašajo OP; vrste in približno št. 
zadevnih evidenc OP) 

 

Čas nastanka kršitve:  

Kraj nastanka kršitve: 
 

 

Opis verjetnih posledic kršitve 
varstva osebnih podatkov: 

 

 

3. Podrobnejši podatki o kršitvi (razlogi za prijavo) 

Čim bolj podrobno opišite okoliščine dogodka oziroma ravnanja, pri katerem je oz. naj bi 

prišlo do kršitve osebnih podatkov. Zlasti je pomembno, da navedete, zakaj menite, da je 

prišlo do kršitve, način kršitve (storitve ali opustitve), katera oseba je kršitev storila, kateri 

podatki (vrste podatkov) so bili nezakonito obdelovani, posledice kršitve, ali obstajajo kakšni 

dokazi o kršitvi in podobno: 

 

 

 

 

 

4. Opis ukrepov, ki ste jih sprejeli ali katerih sprejetje ste predlagali za obravnavanje kršitve 

varstva osebnih podatkov, pa tudi ukrepov za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve:   

             

 

 

 

 

 

Če je le mogoče, prijavi priložite dokazila o kršitvi! 

Datum:……..         Podpis:…….. 

Priloge:……… 


