
 
  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 

OSNOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE – SCUOLA ELEMENTARE “JURAJ DOBRILA“ 

Stanka Pauletića 8, Rovinj – Rovigno 

 

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka broj 2016/679 (u daljnjem tekstu: 

Uredba) te na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  (“Narodne 

Novine” br. 42/2018), Osnovna škole „Jurja Dobrile“ – Scuola elementare „Juraj Dobrila“, 

OIB: 59014650230, zastupana po ravnatelju Marinu Mihoviloviću, prof., dana 25. svibnja 

2018. g. donosi  

 

ODLUKU 

 o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom Julijana Janko, zaposlena na radnom mjestu tajnice, imenuje službenikom 

za zaštitu osobnih podataka u Osnovnoj školi Jurja Dobrile, Rovinj. 

 

Članak 2. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti: 

(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 

obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili 

države članice o zaštiti podataka; 

(b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti 

podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih 

podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje 

osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije; 

(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i 

praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.; 

(d) suradnja s nadzornim tijelom; 

(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što 

uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim 

drugim pitanjima. 

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s 

postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. 

 

 



Članak 3. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je tajnošću i dužan je čuvati povjerljivost svih 

informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza je trajna i odnosi 

se na službenika i nakon prestanka obavljanja njegove dužnosti iz ove odluke. 

 

Članak 4. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka neovisan je u pogledu izvršenja svojih dužnosti iz čl. 2. 

ove odluke. Voditelj obrade ne smije ga razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja njegovih 

zadaća.  

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka može se razriješti dužnosti na osobni zahtjev ili odlukom 

voditelja obrade, iz opravdanih razloga. 

 

Članak 5. 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu  

osobnih podataka putem Izvješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na službenoj internet stranici 

škole i oglasnoj ploči škole. 

 

 

KLASA: 005-01/18-02/05 

URBROJ: 2171-01-16-01-18-01 

 

Ravnatelj: 

____________________ 

Marin Mihovilović, prof. 

Dostaviti: 

1. Službeniku za zaštitu osobnih podataka 

2. Agenciji za zaštitu osobnih podataka 

3.         Dosje radnika 

4.         Pismohrana, ovdje 


