
Temeljem članka 37., 38. i 39. Opće uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća  

od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca uvezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom 

kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem 

tekstu:Opća uredba o zaštiti podataka) imenuje se   

Službenik za zaštitu podataka  

Imenovanje službenika za zaštitu podataka 

1.   Voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom 

slučaju u kojem: 

(a) obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje 

sudske nadležnosti, 

(b) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade 

koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u 

velikoj mjeri, ili  

  

2.   Grupa poduzetnika može imenovati jednog službenika za zaštitu podataka pod uvjetom da 

je službenik za zaštitu podataka lako dostupan iz svakog poslovnog nastana. 

3.   Ako je voditelj obrade ili izvršitelj obrade tijelo javne vlasti ili javno tijelo, za nekoliko 

takvih vlasti ili tijela može se imenovati jedan službenik za zaštitu podataka, uzimajući u 

obzir njihovu organizacijsku strukturu i veličinu. 

4.   U slučajevima osim onih iz stavka 1. voditelj obrade ili izvršitelj obrade ili udruženja i 

druga tijela koji predstavljaju kategoriju voditeljâ obrade ili izvršitelja obrade mogu ili, ako to 

nalaže pravo Unije ili pravo države članice, moraju imenovati službenika za zaštitu podataka. 

Službenik za zaštitu podataka može djelovati za takva udruženja i druga tijela koji 

predstavljaju voditelje obrade ili izvršitelje obrade. 

5.   Službenik za zaštitu podataka imenuje se na temelju stručnih kvalifikacija, a osobito 

stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja 

zadaća iz članka 39. 

6.   Službenik za zaštitu podataka može biti član osoblja voditelja obrade ili izvršitelja obrade 

ili obavljati zadaće na temelju ugovora o djelu. 

7.   Voditelj obrade ili izvršitelj obrade objavljuje kontaktne podatke službenika za zaštitu 

podataka i priopćuje ih nadzornom tijelu. 

Radno mjesto službenika za zaštitu podataka 

1.   Voditelj obrade i izvršitelj obrade osiguravaju da je službenik za zaštitu podataka na 

primjeren način i pravodobno uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka. 

2.   Voditelj obrade i izvršitelj obrade podupiru službenika za zaštitu podataka u izvršavanju 

zadaća iz članka 39. pružajući mu potrebna sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje 

pristupa osobnim podacima i postupcima obrade te za održavanje njegova stručnog znanja. 

3.   Voditelj obrade i izvršitelj obrade osiguravaju da službenik za zaštitu podataka ne prima 

nikakve upute u pogledu izvršenja tih zadaća. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade ne smiju ga 

razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja njegovih zadaća. Službenik za zaštitu podataka 

izravno odgovara najvišoj rukovodećoj razini voditelja obrade ili izvršitelja obrade. 



4.   Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja 

povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz ove Uredbe. 

5.   Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem 

svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice. 

6.   Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade 

ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa. 

1.   Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadaće: 

(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. 

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. 

uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem 

osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. 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 Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi 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 zbirke osobnih podataka (Općina Vrbnik) za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i 

vodi evidencije koja sadrži temeljne informacije o zbirci.  

Evidencije zbirki osobnih podataka koje se vode u Općinu Vrbnik su: 

Jedinstveni upravni odjel: 

Osobni očevidnik službenika i namještenika 

Evidencija osoba na stručnom osposobljavanju. 

Evidencija o zakupu građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vrbnik 

Evidencija o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta 

Evidencija o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta 

Evidencija o plaćama službenika i namještenika 

Evidencija o isplatama temeljem ugovora o djelu ili autorskom honoraru 

Evidencija obveznika javnih prihoda Općine 

Evidencija obveznika vezana za naplatu i prisilnu naplatu javnih prihoda Općine  

Jednokratne novčane pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta 

Jednokratne novčane pomoći 



Naknada za troškove stanovanja 

Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 

Studentske stipendije 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Vrbnik: 

Daniel Matanić 

Trg škujica 7; 51 516 Vrbnik 

tel.: 051 857 099 

fax.: 051 857 310 

e-mail: strucni.suradnik@opcina-vrbnik.hr 

 

 

         Općinski načelnik 

 Dragan Zahija 

_______________ 
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