
 

 

         
KLASA:   023-08/21-01/01 
URBROJ: 2170-52-01/1-21-1 
 
Rijeka,  10. veljače 2021. 
 
                       
Na temelju 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) SL 
EU L119, a sukladno članku 21. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, 
URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020. godine) ravnateljica je donijela 
 

 

ODLUKU 
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka 

 
Članak 1. 

 
Zaposlenica Javne ustanove „Priroda“ MARIJA SARIĆ, mag.iur.,  zaposlena na 

radnom mjestu stručne suradnice imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podataka. 
 

Članak 2. 
 

Službenica za zaštitu osobnih podataka ima slijedeće obaveze: 
  

- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 
obavljaju obradu o njihovim obvezama iz 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 (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te drugim 
odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka; 
 

- praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili 
države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja 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; 
 

- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što 
uključuje i prethodno savjetovanje te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim 
pitanjima. 

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

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



 

Članak 3. 
 

Službenica za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih podataka i 
informacija koje sazna u okviru obavljanja svojih dužnosti.  
 

Oba obaveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenice za zaštite 
osobnih podataka. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a službeni kontakt podaci o 

imenovanoj službenici objavit će se na web stranici Javne ustanove “Priroda”.  
 
O imenovanju službenice za zaštite osobnih podataka izvijestit će se Agencija za 

zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju 
službenice za zaštite osobnih podataka (KLASA: 023-08/18-01/2, URBROJ: 2170-52-01/1-
18-2 od 5. travnja 2018. godine). 

 
 

Ravnateljica 
 

       Irena Jurić, dipl.ing.  
Dostaviti: 

1. Marija Sarić, mag.iur. 
2. Agencija za zaštitu osobnih podataka 
3. Pismohrana 


