REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJANEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 008-02/18-01/12
URBROJ: 2186-06-02/18-01
Petrijanec, 20. prosinca 2018.
Na temelju članka 37. stavka 1. točke 1. a) Uredbe (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 teksta: Opća uredba o zaštiti podataka) te članka 48. Statuta Općine
Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 16/13 i 52/17) općinski načelnik
Općine Petrijanec dana 20. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka
I.
Ovom Odlukom o imenovanju službenika za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu:
Odluka) voditelj obrade podataka Općina Petrijanec sa sjedištem u Petrijancu, Vladimira
Nazora 157, 42206 Petrijanec, OIB: 59042118698 (u daljnjem tekstu: voditelj obrade
podataka) kao tijelo javne vlasti koje prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca imenuje
službenika za zaštitu podataka.
II.
Službenikom za zaštitu podataka imenuje se:
ANKICA KOŠIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec.
III.
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka na radnom mjestu su:
Telefon: 042/714-769

Općina Petrijanec

Fax:

Općina Petrijanec

042/714-391

E-mail: procelnik@petrijanec.hr
Adresa i poštanski broj: Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec
Kontakt podaci o službeniku za zaštitu podataka objavljuju se na službenoj
internetskoj stranici voditelja obrade podataka www.petrijanec.hr.

IV.
Službenik za zaštitu podataka obavlja:
-

informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju
obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama
Unije ili države članice o zaštiti podataka,

-

vodi brigu o zakonitosti obrade podataka u smislu poštivanja odredaba Zakona o
provedbi Uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih
odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka,

-

pruža sve informacije ispitanicima glede svih pitanja povezanih s obradom osobnih
podataka i ostvarivanja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka,

-

pruža savjete kada je to zatraženo glede procjene učinka na zaštitu podataka i
praćenja njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka,

-

surađuje s nadzornim tijelom,

-

djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo u pitanjima glede obrade što uključuje i
prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje
prema potrebi o svim drugim pitanjima te

-

obavlja i druge poslove u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o
provedbi uredbe o zaštiti podataka.
V.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju dužnosti vodi računa o riziku povezanom
s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade.
VI.
Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka
koje sazna u obavljanju dužnosti, a navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja
dužnosti.
VII.
Utvrđuje se da zadaće i dužnosti imenovanog službenika za zaštitu podataka nisu u
sukobu interesa sa poslovima koje imenovani obavlja u okviru redovnog djelokruga njegova
rada jer ne sudjeluje u odlučivanju o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka.
Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe propisane zakonom kao i u
svrhe propisane općim aktima voditelja obrade podataka koji se odnose kao podzakonski
propisi na temelju zakonskih ovlaštenja i u skladu sa odredbama zakona.
Imenovani službenik za zaštitu podataka nije u sukobu interesa s obzirom da opće
akte voditelja obrade podataka donosi Općinsko vijeće na prijedlog ovlaštenog predlagatelja
– općinskog načelnika, a imenovani službenik u postupku njihova donošenja nema pravo
odlučivanja.

VIII.
Službenik za zaštitu podataka svoje dužnosti i zadaće obavljat će neovisno.
Voditelj obrade podataka podupire službenika za zaštitu podataka u izvršavanju
zadaća iz članka 39. Opće uredbe o zaštiti podataka osiguravajući mu potrebna sredstva za
izvršavanje istih i ostvarivanja pristupa osobnim podacima i postupcima obrade te
održavanje potrebnog stručnog znanja službenika.
Voditelj obrade podataka osigurava da službenik za zaštitu podataka ne prima
nikakve upute glede izvršavanja tih zadaća te jamči da službenika neće razriješiti dužnosti
niti kazniti zbog izvršavanja poslova koji se odnose na zaštitu podataka.
Imenovani službenik izravno odgovara općinskom načelniku.
IX.
Voditelj obrade podataka osigurava službeniku za zaštitu podataka primjereno i
pravodobno uključenje u sva pitanja glede zaštite osobnih podataka.
X.
Voditelj obrade podataka omogućiti će službeniku za zaštitu podataka potrebnu
edukaciju pohađanjem specijaliziranih seminara i radionica na temu zaštite i obrade osobnih
podataka najmanje jedanput godišnje, a u slučaju potrebe češće, posebice u vrijeme početka
implementacije Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i usklađivanja poslovanja voditelja
obrade podataka s Općom uredbom o zaštiti podataka.
XI.
Voditelj obrade upoznat je s činjenicom da imenovanjem službenika za zaštitu
podataka ne prestaje odgovornost voditelja obrade za usklađenost poslovanja s odredbama
Opće uredbe o zaštiti podataka.
XII.
Odluka se dostavlja Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14,
10000 Zagreb.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije« i na internetskoj stranici Općine Petrijanec.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Posavec, mag.ing.mech., v. r.

