
Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» 

broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i članka Statuta Dječjega vrtića 
"Maslačak" Đurđevac, KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2137-58/13-1 od 

21.11.2013.godine ), ravnateljica Martina Repić donosi: 
 

O D L U K U 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 
 

Članak 1. 

 
Maja Hrvatić Padovan, dipl.iur, tajnica u Dječjem vrtiću „Maslačak“ 

Đurđevac, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Dječjeg 
vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 
 

Članak 2. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti: 
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja 
odredbi Zakona o zaštiti 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 pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka; 

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim 
zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka; 

- brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih 
podataka; 
- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti 

osobnih podataka; 
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom 

nadzora nad obradom osobnih podataka. 
 
Službenik 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 
podatka. 

 
Članak 3. 

 
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su 
vrtic.maslacak@djurdjevac.hr, telefon broj: 048 811 703 

 
 

Članak 4. 

 
O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se 

Agencija za zaštitu osobnih podatka u roku od mjesec dana od dana 
donošenja ove Odluke. 
 

 



 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj 
ploči Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac i web stranicama Vrtića. 
 

KLASA: 601-08/16-01-01 
URBROJ:2137-58-20-16-01-01 
 

U Đurđevcu, 19.01.2016.godine                                       Ravnateljica 
                                                                                       Martina Repić 


