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NASPROTOVANJE UPORABI PODATKOV ZDRAVSTVENIH STROŠKOV
PRI PREDHODNO IZPOLNJENI DAVČNI NAPOVEDI
Informacije glede obdelave osebnih podatkov, v skladu s 13. čl. Uredbe EU 2016/679

Agencija za Prihodke v sledečih odstavkih objasni način ravnanja zbranih podatkov in katere so temeljne pravice posameznika, ki jih
predvideva Uredba UE 2016/679, v skladu z varovanjem fizične osebe glede obdelave osebnih podatkov in v skladu z ZU št. 196/2003
o varstvu osebnih podatkov.
Namen in področje S priloženim obrazcem je možno nasprotovati obračunski obdelavi – ki jo izvršujeta Ministrstvo za ekonomijo in finance in
Agencija za Prihodke – računskih informacij zdravstvenih stroškov, ki ste jih imeli v davčnem obdobju 2019 glede obdelave
obdelave

predhodno izpolnjene napovedi prihodkov.
V primeru vašega nasprotovanja, prej omenjene informacije, glede na klasifikacijo stroškov, ki ste jih navedli v obrazcu, ne bodo
oblikovane v predhodno izpolnjeni napovedi dohodkov in ne bodo znane osebam, za katere ste Vi morebitni vzdrževani
sorodnik (npr. zakonec, starši).Vsekakor posamezni davčni dokumenti bodo lahko uporabljeni za olajšave, ki jih predvideva
zakon z ozirom na davčno napoved.
V primeru, da ne nasprotujete tej obdelavi, prej omenjene računske informacije bodo vnešene v predhodno izpolnjeno davčno
napoved, ki jo pripravi Agencija za Prihodke, tako da bodo vidljive osebam, za katere ste morebitni vzdrževani sorodnik (npr.
zakonec, starši).
Osebni podatki posredovani s tem obrazcem, bodo obdelani izključno s strani Ministrstva za ekonomijo in finance ter Agencije
za Prihodke, z izrecnim namenom, da se stroški ne pojavijo v predhodno izpolnjeni napovedi dohodkov.

Posredovanje
podatkov

Obvezno je navesti zahtevane podatke, da se prepozna vložitelja zahteve in tipologijo stroškov za katere se zahteva, da se jih
ne zapiše v zg. omenjeni davčni napovedi. Brez teh podatkov zahteva ne bo sprejeta. Navedba lažnih podatkov omogoči
morebitno sprožitev upravnih sankcij, ki v nekaterih primerih postanejo kazenske sankcije.
Podatki bodo shranjeni za obdobje, ki ga predvideva zakonodaja.

Način obdelave

Osebni podatki bodo obdelani tudi s pomočjo avtomatiziranih sredstev, izključno za nujno potrebno obdobje, za dosego
postavljenega cilja.
Agencija za Prihodke sprejme vse primerne ukrepe , ki zagotavljajo ustrezno obdelavo podatkov v skladu z namenom za
katerega so bili pridobljeni. Agencija za Prihodke je sprejela vse potrebne varnostne, organizacijske, tehnične in fizične ukrepe,
da zaščiti informacije pred ponarejanjem, uničenjem, izgubo, krajo ali njihovo nepravilno uporabo.

Razvrstitev
prejemnikov
osebnih podatkov

Vaši osebni podatki ne bodo bili objavljeni, toda bodo lahko posredovani:
• subjektom, katerim je dostavljanje podatkov predvideno po zakonu, pravilniku ali evropski zakonodaji, oziroma za izvrševanje
povelja Sodne Oblasti;
• subjektom, ki so bili določeni s strani Upravljavca, to so Odgovorne osebe, oziroma osebe, ki so pooblaščene za obdelavo
osebnih podatkov in, ki delujejo pod nadzorom Upravljavca ali Odgovorne osebe;
• ostalim morebitnim tretjim subjektom, katerim je dostavljanje podatkov predvideno po zakonu, oziroma, če se bo Agencija
morala braniti pred Sodno Oblastjo, z ozirom na obstoječe uredbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Upravljavec za
Upravljavec za obdelavo podatkov je Agencija za Prihodke, ulica Giorgione 106 – 00147 Rim.
obdelavo podatkov
Agencija za Prihodke se poslužuje družbe Sogei S.p.A., to je tehnološki partner, ki ureja in upravlja datoteko davčnih podatkov,
Odgovorni za
obdelavo podatkov in je zato prepoznan kot Odgovorni za obdelavo podatkov.

Odgovorni za
varstvo podatkov

Odgovorni za varstvo podatkov pri Agenciji za Prihodke je: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Pravice zavezanca Zainteresirana oseba ima pravico, v katerem koli trenutku, da pridobi potrdilo o obstoju posredovanih podatkov in/ali
preveri njihovo uporabo. Obenem, v skladu s pravilnikom, lahko zaprosi spremembo netočnih osebnih podatkov, oziroma
njihovo dopolnitev.
Za uveljavljanje omenjene pravice, zavezanec lahko naslovi zahtevo na: Agencija za Prihodke, ulica Giorgione 106 –
00147 Rim, naslov elektronske pošte: entrate.updp@agenziaentrate.it.
Če zavezanec ugotovi da upravljanje njegovih podatkov ni v skladu z Uredbo in z ZU št. 196/2003, se lahko obrne do
Varuha za Varstvo osebnih podatkov, na osnovi 77 čl. iste Uredbe. Naknadne informacije glede Vaših pravic v zvezi z
varstvom osebnih podatkov lahko dobite na spletni strani Nadzornika za Varstvo osebnih podatkov www.garanteprivacy.it.
Privoljenje

V kolikor je Agencija za Prihodke javni subjekt, ni dolžna da pridobi privoljenje zavezanca za obdelavo osebnih podatkov.
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Z uporabo tega obrazca zavezanec izrazi svoje nasprotovanje uporabi podatkov zdravniških stroškov (štroški in možna
povračila) pri predhodno izpolnjeni davčni napovedi.

PODPISANI
Davčna
številka
Priimek
in ime
Kraj rojstva

Datum
rojstva

Zdravniška izkaznica št.

Datum
zapadlosti

KOT PREDSTAVNIK / SKRBNIK
Davčna
številka
Priimek
in ime
Kraj rojstva

Datum
rojstva

Zdravniška izkaznica št.

Datum
zapadlosti

PROSI,
DA PODATKI (STROŠKI IN MOŽNA POVRAČILA) VEZANI NA TIPOLOGIJO STROŠKA
(PRIMERNO OZNAČITI SPODAJ NAVEDENE KVADRATKE)
A

Potrdilo o nakupu zdravila in o prejetih storitvah v javnih zdravstvenih ustanovah

B

Zdravila: stroški vezani na nakup zadravil, tudi homeopatskih

C

Zdravniška oprema obeležena CE: stroški vezani na nakup ali najem zdravniške opreme s pečatom CE

D

Zdravstvene storitve, ki jih ponujajo lekarne in parafarmacije (npr. stroški v zvezi z ekokardiogramom, spirometrijo,
merjenjem koncentracije glukoze, krvnega tlaka, itd.)

E

Zdravstvene storitve (niso upoštevani estetski in kirurški posegi): specialistična ambulantna oskrba, splošni
in specialistični zdravniški pregled ali diagnostične in instrumentalne storitve; kirurški poseg, zdravniško potrdilo;
hospitalizacija zaradi kirurških posegov ali zdravljenje v bolnišnici, ne glede na udobnosti, zdravstvene storitve,
ki jih ponujajo strokovnjaki zdravstvenega sektorja

F

Stroški, ki v posebnih primerih, se lahko odbijejo: proteze in dodatna nega, (nakup ali najem proteze – ki niso obeležene
s pečatom CE – in dodatna nega); medicinska pomoč umirajoči osebi, estetsko kirurške storitve (v bolnici ali v ambulanti)

NAJ SE NE UPORABIJO ZA DAVČNO NAPOVED ZA LETO 2019

Kraj in
datum

Podpis
na široko in čitljiv

Priložiti kopijo osebne izkaznice zavezanca in dokument predstavnika ali skrbnika, ki je podpisal.

