REPUBLIKA HRVATSKA
ELEKTROSTROJARSKA
OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, Selska 83

Klasa: 602-03/18-10/102
Ur.broj: 251-301-01-18-1
Zagreb, 04.06.2018. godine
Temeljem odredaba članka 37. 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 - Opća uredba o zaštiti podataka, odgovorna osoba Voditelja obrade ravnatelj
Elektrostrojarske obrtničke škole Anto Delač, dipl.ing. donosi:

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Članak 1.
Karolina Deak, mag. iur., tajnik Škole imenuje se za službenika za zaštitu podataka.
Članak 2.
1.

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

(a) informiranje i savjetovanje Voditelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim
obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Europske unije ili države
članice o zaštiti podataka;
(b) praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Europske unije ili
države članice o zaštiti podataka i politika Voditelja 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 odredbama članka 35. Opće uredbe o zaštiti
podataka;
(d) suradnja s nadzornim tijelom (Agencija za zaštitu osobnih podataka);
(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje
i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema
potrebi, o svim drugim pitanjima.
2. 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 podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna
u obavljanju svojih dužnosti.
Članak 4.
O imenovanju službenika za zaštitu podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka
putem Izvješća o imenovanju službenika za zaštitu podataka, koje je prilog ovoj odluci.
Članak 5.
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:
- e-mail adresa: karolina.deak@skole.hr
- telefonski broj: 099/ 451 7286
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči
Elektrostrojarske obrtničke škole.

Ravnatelj:
Anto Delač, dipl.ing.
Dostaviti:
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