1. Naziv institucije:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
2. Naziv zbirke podatkov:
Evidenca o zavezancih za prispevek
3. Področje (šifrant):
Zdravje
4. Opis vsebine:
ZZZS pridobiva podatke v evidenco na podlagi vlog neposredno od zavezancev za prijavo,
spremembo ali odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, od Finančne uprave RS ali od drugih
pravnih ali fizičnih oseb, po uradni dolžnosti ali neposredno iz javnih evidenc.
Evidenca vsebuje podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki so ali so bile zavezanci za plačilo prispevka
za obvezno zdravstveno zavarovanje (gospodarske družbe, javni zavodi, društva, samostojni
podjetniki, kmetje, tuji nosilci zavarovanja…). Evidenca vsebuje:
splošne podatke o zavezancu: ZZZS številka zavezanca, davčna številka, registrska številka
zavezanca, matična številka zavezanca (iz Poslovnega registra Slovenije), naziv oziroma ime
zavezanca, sedež oziroma naslov zavezanca, šifra dejavnosti, datum vpisa v uradni register, datum
izbrisa iz uradnega registra, vrsta registra, splošni delovni (zavarovalni) čas zavezanca, datum
začetka in datum prenehanja zavezanosti za plačilo prispevka, datum odjave zavezanosti, podatki o
zavezancih, ki so nosilci zdravstvenega zavarovanja v državah, za katere velja pravni red Evropske
Unije, in v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne pogodbe o socialni varnosti;
podatke o zavezancih, ki so dolžniki prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (na
podlagi 78a. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju): EMŠO številka
osebe oz. matična številka pravne osebe, ki je dolžnik, datum stanja dolga, znesek dolga, vir podatkov
o dolgu, davčni urad (Finančna uprava RS), ki je posredoval podatek o stanju dolga, območna enota
ZZZS, ki je posredovala podatek o stanju dolga, datum izbrisa dolga, vzrok izbrisa dolga.
-

Podatke o plačanih prispevkih.

Podatki se vodijo z namenom vodenja evidenc zavezancev za plačilo prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje, prijav v zavarovanje, sprememb v zavarovanju in odjav iz zavarovanja,
vodenja evidenc o obračunavanju in plačevanju prispevkov ter z namenom izvajanja 78a. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
5. Pravne podlage:
Evidenca temelji na 78a., 79a. in 79b. členu ter drugih določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer
brezposelnosti, pravnem redu Evropske Unije, meddržavnih pogodbah o socialni varnosti in drugih
pravnih podlagah.
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC):
obvezno zdravstveno zavarovanje
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:
Republika Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni; evidenca večinoma vsebuje osebne podatke in druge podatke, ki niso
informacije javnega značaja, do katerih je moč dostopati le pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa
tudi preko spletne strani.
Fizične ali pravne osebe lahko dostopajo do osebnih podatkov iz evidence pod določenimi pogoji na
podlagi vloge za posredovanje osebnih podatkov, ki jo podajo oddelku za izvajanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja pri območni enoti ZZZS pristojni po sedežu zavezanca za prijavo,
spremembo ali odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer skladno z ZZZS "Navodilom
o načinu in postopkih posredovanja osebnih in drugih podatkov". Fizične ali pravne osebe
lahko dostopajo do podatkov iz evidence, ki so informacije javnega značaja, pod določenimi pogoji na
podlagi vloge za dostop do informacij javnega značaja, ki jo podajo pristojni osebi ZZZS, ki je
pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja. Izbrane analitične in statistične obdelave
podatkov iz evidence so prosto dostopne na spletnih straneh v publikaciji »Podatki o obveznem
zdravstvenem zavarovanju« in v Poslovnem poročilu ZZZS.
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:
Osebne podatke, do katerih je moč dostopati le pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa tudi preko
spletne strani.
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:
Pogoji niso znani.
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
/
13. Datum nastanka:
Zbirka podatkov je bila uvedena v produkcijsko uporabo 16.6.1996.
14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):
Stalno. Podatki se vodijo ob nastanku zavarovalnega dogodka in se ob vsakemu novemu dogodku
temu primerno osvežujejo, razen podatkov, ki se pridobivajo od Finančne uprave RS, in sicer 1x
mesečno.
15. Oblika zapisa:
Relacijska baza
16. Jezik zapisa:
Podatki so zapisani v slovenskem jeziku in po metodologiji relacijskih in objektnih baz podatkov.
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:
Povezava z drugimi evidencami: Centralni register prebivalstva (upravljavec: Ministrstvo za notranje
zadeve), Evidenca o stanju dolga zavezancev iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje (Upravljavec: Finančna uprava RS), Evidenca o plačanih prispevkih pravnih oseb
(upravljavec: Uprava RS za javna plačila), Poslovni register Slovenije (upravljavec: AJPES), Register
teritorialnih enot (Geodetska uprava RS).

18. Odgovorna oseba:
·
·
·

Daniela Dimić,
Rok Mihelčič,
Valentina Vehovar,

e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS),

