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Bošnjaci, 09. srpnja 2018. godine
Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
VIJE
od
27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (Opća
ća uredba o zaštiti podataka) i članka
lanka 47. Statuta Općine
Op
Bošnjaci(
„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
Vukovarsko srijemske županije, broj 6/13 I 1/18 , Općinski
Op
načelnik
Općine Bošnjaci donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Članak 1.
referenta
Josipa Zovkić, mag.iur., zaposlena na radnom mjestu Samostalnog upravnog referenta,
imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini Bošnjaci.
Članak 2.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
•

•

•

•

informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike
zaposlenik koji obavljaju
obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim
odredbama Unije i Zakonom o provedbi Općee uredbe o zaštiti podataka,
prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih
rugih odredaba Unije i Zakona o provedbi
Općee uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u
odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući
uklju
i raspodjelu odgovornosti, podizanje
svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje
sudjeluje u postupcima obrade te povezane
revizije,
učinka na zaštitu podataka i
pruža savjete,, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka
praćenje
enje njezina izvršavanja u skladu s člankom
lankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o
o provedbi Opće
će uredbe o zaštiti podataka,
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,

•

djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u
pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU)
2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
Članak 3.

Službenik za zaštitu podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih
zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Članak 4.
Službenik za zaštitu osobnih podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. U tom
slučaju voditelj obrade ili izvršitelj obrade osiguravaju da takve zadaće i dužnosti ne dovedu
do sukoba interesa.
Članak 5.
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Bošnjaci su:
•
•
•
•

adresa i mjesto rada: Općina Bošnjaci, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15,
Bošnjaci
e-mail adresa: josipa.opcina@gmail.com
službeni telefon broj: 032/846-966
službeni telefaks broj: 032/846-963
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik:
Andrija Juzbašić
Dostaviti:

•
•
•
•

Josipa Zovkić, ovdje
Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb
„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, na objavu
Službena internetska stranica Općine Bošnjaci, www.bosnjaci.hr, na objavu

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive
95/46EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te
nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka
je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i
korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u RH ustavna je kategorija te je svakom
građaninu zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena bez obzira na državljanstvo i
prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim
osobinama. Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Bošnjaci) sa osobnim podatcima postupa
sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih
tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe,
otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su
ime, prezime, Oib, adresa i sl.
Je ste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
U slučaju zakonske odredbe koja striktno određuje da određeni postupak ili radnju moramo poduzeti,
tada ste obvezni. U pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Općina Bošnjaci neće
moći s Vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.
Tko je primatelj vaših osobnih podataka?
Općina Bošnjaci obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno činiti
dostupnim trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
-

Nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, (primjerice Porezna
uprava, MUP)
Kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim
tijelima
Kada je Općina Bošnjaci zakonski dužna dostaviti te podatke

Općina Bošnjaci kao tijelo javne vlasti dužna je imenovati službenika za zaštitu podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Bošnjaci:
Josipa Zovkić, mag.iur.
-

adresa i mjesto rada: Općina Bošnjaci, Trg fra B. T. Leakovića 15, 32275 Bošnjaci
e- mail: josipa.opcina@gmail.com
službeni telefon broj: 032/846-966
službeni telefaks broj: 032/846-963

