
Na temelju članka 37. st. 1. Opće Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 

27. travnja 2016, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( „Narodne novine“ br. 42/18)  i članka 39. 

Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik broj 01/18) načelnik Općine Brckovljani donosi:  

O D L U K U  

o imenovanju službenika  

za zaštitu osobnih podataka 

 

Članak 1. 

Lana Srpak Stančić, viši referent za upravno-pravne, opće poslove i poslove za Općinsko vijeće u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Brckovljani imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podataka Općine Brckovljani. 

Članak 2. 
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće zadaće: 

(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o 

njihovim obvezama iz  Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka; 

b) praćenje poštovanja Uredbe 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; 

(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina 

izvršavanja u skladu s člankom 35.; 

(d) suradnja s nadzornim tijelom; 

(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno 

savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.  

Članak 3. 
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u 

obavljanju svojih dužnosti. 

Obveza iz stavka 1. ovog članka traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih 

podataka. 

Članak 4. 
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su: 

 adresa i mjesto rada: Općna Brckovljani, Josipa Zorića 1, Dugo Selo,  

 e-mail: opcina-brckovljani@zg.t-com.hr 

 telefonski broj: 01/ 2754 633 

 fax: 01/ 2753 524 

 

Članak 5. 
O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u 

roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će na oglasnoj  ploči i na web stranici www.brckovljani.hr. 

 

 

 

KLASA:023-05/18-01/53 

URBROJ:23804-18-1 

Dugo Selo,18.05.2018. 

 

                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK  

                                                                         Željko Funtek v.r. 

 

 


