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Temeljem članka 37. 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 (Opća uredba o zaštiti podataka), članka 74. Statuta
Osnovne škole Oroslavje i članka 35. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka, ravnateljica
Osnovne škole Oroslavje dana 6.11.2018. godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA
I.
VALENTINA MOKROVČAK, diplomirani učitelj i diplomirani bibliotekar na radnom
mjestu stručnog suradnika knjižničara imenuje se Službenikom za zaštitu podataka u Osnovnoj školi
Oroslavje (u daljnjem tekstu: Službenik za zaštitu podataka).

II.
Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
•

•

•
•
•

informiranje i savjetovanje voditelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o
njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti
podataka;
praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti
podataka i politika voditelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući
raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u
postupcima obrade te povezane revizije;
pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i
praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće Uredbe,
suradnja s nadzornim tijelom;
djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što
uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće Uredbe te savjetovanje, prema
potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

III.
Ravnatelj škole:
•
•

•

osigurava da je Službenik za zaštitu podataka na primjeren način i pravodobno uključen u
sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka.
podupire Službenika za zaštitu podataka u izvršavanju zadaća iz članka 39. Opće Uredbe
pružajući mu potrebna sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje pristupa osobnim
podacima i postupcima obrade te za održavanje njegova stručnog znanja.
osigurava da zadaće i dužnosti koje Službenik obavlja u svom redovnom poslu ne dovedu
do sukoba interesa.

IV.
Službenik za zaštitu podataka u obavljanju svojih zadaća izravno odgovara ravnatelju Škole.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole, a na
internetskoj stranici Škole objavit će se kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka.

Ravnateljica:
Sanja Šakoronja, prof.

Dostaviti:
1. Valentina Mokrovčak
2. Agencija za zaštitu osobnih podataka
3. Oglasna ploča škole
4. Internetska stranica škole
5. Pismohrana

