
I.gimnazija - Split 

Split, Nikole tesle 10 

Klasa:   602-03/15-02/01 

Ur.broj: 2181-167-15-01-1 

Split,     12. veljače 2015. 

 

Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11. i 

106/12.), ravnatelj Škole dana  12. 02. 2015. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 

I. 

Ivanka Pelivan, dipl.iur., zaposlena na radnom mjestu tajnice Škole, imenuje se službenicom za 

zaštitu osobnih podataka u  I. gimnaziji- Split. 

 

II. 

Službenica za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove: 

‐ vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona 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 radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu 

  osobnih podataka, 

‐ upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu 

  zaštite osobnih podataka, 

‐ brine o izvršavanju 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                                                                                        

III. 

Službenica 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 službenice za zaštitu osobnih podataka. 

IV. 

Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka: (e‐mail: ivanka.pelivan@skole.hr 

telefon broj: 021 / 384-966, telefax: broj  021 / 384-966). 

 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Škole. O 

imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agenciju za zaštitu osobnih 

podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke putem Izvješća o imenovanju 

službenika za zaštitu osobnih podataka, koje je prilog ovoj odluci. 

VI. 

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage prethodna Odluka (Klasa: 602-03/10-01/01; Ur.broj: 

2181-167-10-01-1, od 15. ožujka 2010.). 

                                                                                                          R a v n a t e l j : 

            

                   Marijan Puljiz, prof. 

Dostaviti: 

1. Imenovana, ovdje 

2. Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14. 

3. osobni očevidnik 

4. oglasna ploča, ovdje 


