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Tuhelj, 25.05.2018. 

 

 Temeljem članka 37. stavka 1. Podstavka a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. O zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih 

podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 

95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), načelnik Općine Tuhelj donosi 

 

ODLUKU 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

Članak 1. 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Općine Tuhelj (voditelja obrade) imenuje se 

Ivana Cvetko, stručna suradnica za pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti i 

administrativno računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj. 

 

Članak 2. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove:  

- Informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju 

obradu u njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama 

Unije ili države članice o zaštiti podataka;  

- Vodi brigu o zakonitosti obrade podataka u smislu poštivanja odredaba Zakona o 

provedbi uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka,  

- Pruža savjete kada je to zatraženo u pogledu procjene učinka za zaštitu podataka i 

praćenje njezina izvršavanja;  

- Pruža sve informacije ispitanicima u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih 

osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka;  

- Surađuje s nadzornim tijelima;  

- Obavlja druge poslove u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i 

Zakonom o provedbi uredbe o zaštiti podataka. 

 

Članak 3. 

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 

podataka. 

 

Članak 4. 



Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Tuhelj su:  

- Email: opcina-tuhelj@kr.t-com.hr 

- Tel.: 049/556-105 

- Fax.: 049/556-105.  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na internetskim 

stranicama Općine Tuhelj. 

 

 

 

Općinski načelnik 

Mladen Hercigonja 

mailto:opcina-tuhelj@kr.t-com.hr

