
                                    
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD GAREŠNICA 

                        Gradonačelnik 

 

KLASA: 023-01/18-01/02 

URBROJ: 2123/01-02-18-1 

Garešnica, 24. svibnja 2018. g. 

                                                                                                

Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12) i 

članka 50. Statuta Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 1/18) 

gradonačelnik Grada Garešnice, dana 24. svibnja 2018. godine donosi  

 

O D L U K U 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom gradonačelnik Grada Garešnice imenuje Ivanu Burić, višeg referenta za 

društvene djelatnosti i opću upravu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i opće poslove, 

službenikom za zaštitu osobnih podataka Grada Garešnice. 

 

 

Članak 2. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove: 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o 

zaštiti podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanje 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 pitanja privatnosti i zaštitu 

osobnih podataka 

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obavezama u 

svrhu zaštite osobnih podataka 

- brine o izvršenju obaveza 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. 

 

Članak 3. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka 

koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obaveza traje i nakon nastanka obavljanja 

dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

 

 



Članak 4. 

Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Grada Garešnice su: 

- e-mail: ured-gradonacelnika@garesnica.hr 

- telefon broj: 043/675-930 

- telefaks broj: 043/531-568 

 

Članak 5. 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu 

osobnih podataka u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke putem Izvješća o imenovanju 

službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Garešnice i na web stranici Grada 

Garešnice. 

 

 

 GRADONČELNIK: 

                                                                                                   Josip Bilandžija, dipl. ing. šum. 
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