
Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća,  Obrtnička 

škola Bjelovar donosi, 

ODLUKU 

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA 

 

Zaposlenik TANJA HORVAT, OIB : 19687820249 imenuje se za Službenika za zaštitu 

podataka. 

Imenovani Službenik za zaštitu podataka se na primjeren način i pravodobno uključuje u sva 

pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka u Obrtničkoj školi Bjelovar.  

Obrtnička škola Bjelovar podupire službenika za zaštitu podataka u izvršavanju zadaća i 

pruža mu potrebna sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje pristupa osobnim 

podacima i postupcima obrade te za održavanje njegova stručnog znanja. 

Obrtnička škola Bjelovar ga ne smije razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja njegovih 

zadaća. Službenik za zaštitu podataka izravno odgovara Ravnatelju. 

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

svojih zadaća u skladu s pravom Unije ili pravom Republike Hrvatske. 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. 

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće: 

 Informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji 

obavljaju obradu o njihovim obvezama. 

 Prati poštivanja Uredbe (EU) 2016/679, drugih odredaba Unije te zakona i propisa 

RH. 

 Pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka. 

 Surađuje s AZOP. 

 Pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i 

uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. 

 

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. 

 



 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: 

Tanja Horvat 

e-mail: tanja.horvat13@skole.hr 

tel.: 043 244 722 

Ova odluka je donesena uz suglasnost imenovanog Službenika za zaštitu podataka. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 220-05/19-01/01 

URBOJ: 2103-66-01-19-1 

U Bjelovaru 29. siječnja 2019.             Ravnatelj: 

Branko Cvetković, dipl.ing. 


