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ODLUKA 

O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 1. 

Predsjednica Udruge, Nikolina Jureković, imenuje se osobom zaduženom za zaštitu osobnih podataka u 
Udruzi za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B. 

Službeni kontakt podaci osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka su: 

- e-mail adresa: ured.studiob@gmail.com 

- telefonski broj: 091 7288236 

Članak 2. 

Osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka: 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih 
propisa koji uređuju pitanja obrade 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 unutar organizacije koje rade na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim 
obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, 

- brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka, 

- omogućuje 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. 

Članak 3. 

Osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje 
sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti osobe 
zadužene za zaštitu osobnih podataka. 
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Članak 4. 

O imenovanju osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih 
podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke putem Izvješća o imenovanju osobe 
zadužene za zaštitu osobnih podataka. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Udruge Studio B. 

 

Bodovaljci, 21.5.2018. godine 

Predsjednica  

Nikolina Jureković 

 M.P.  

       

 


