
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

 

– primjena Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o 

zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 

te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ 

 

  

Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 

106/12 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Zakon),  uređuje se zaštita osobnih podataka o 

fizičkim osobama, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u 

Republici Hrvatskoj. 

Svrha zaštite osobnih podatka u Republici Hrvatskoj je zaštita privatnog života i ostalih 

ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. 

 

Sukladno članku 18.a. Zakona Općina Hrvatska Dubica, kao voditelj zbirke osobnih podataka 

dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih 

podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na 

zaštitu osobnih podataka. 

  

Temeljem članka 18.a stavka 8. Zakona, službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja 

sljedeće dužnosti: 

 

– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona 

i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka, 

– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih 

podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i 

zaštitu osobnih podataka, 

– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u 

svrhu zaštite osobnih podataka, 

– brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona, 

– omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona, 

– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom 

osobnih podataka. 

  

Službenica za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i 

podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. 

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih 

podataka. 

  

  

Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka su: 

 

Štefica Malović 

adresa: Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica 

e-mail:opcina.hrvatska.dubica1@sk.htnet.hr 

tel/fax broj: 044 855 002; 044 855 002  

091 4100115 

  



Ovime se daju informacije o prikupljanju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, povjerljivosti, 

načinu korištenja te ostala pitanja o zaštiti osobnih podataka. 

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim 

uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se 

pregledavanjem naše službene web stranice. 

 

Službenom mrežnom stranicom www.hrvatska-dubica.hr upravlja voditelj obrade podataka 

– OPĆINA HRVATSKA DUBICA sa sjedištem u Hrvatskoj Dubici, na adresi Vjekoslava 

Venka 4, OIB: 0129249076. 

 

Općina Hrvatska Dubica prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje 

usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika 

u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o 

zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 

te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka) 

 

Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Opće uredba o zaštiti 

podataka. 

Svi podatci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti 

podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Općine Hrvatska Dubica odgovorni 

su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade. 

 

Općina Hrvatska Dubica prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o 

zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podatcima o 

voditelju ove obrade, kontaktnim podatcima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu 

za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, 

razdoblju u kojem će se osobni podatci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to 

razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo 

niti ustupamo trećim fizičkim i pravnim subjektima i trećim zemljama. 

U skladu sa našom zadaćom koja je od javnog interesa, objavljujemo fotografije koje se 

slikaju na javnim skupovima i objavljujemo ih na službenoj mrežnoj stranici u svrhu 

promocije naše općine. 

 

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i 

prigovor, molimo uputiti službeniku za zaštitu podataka na naprijed navedene kontakte. 

 

http://www.hrvatska-dubica.hr/

