
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

25. svibnja 2018. godine počinje primjena Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i 
vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih 
podataka (GDPR).  
 
Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata, koji 
obrađuju osobne podatke, poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. 
 
NORMATIVNI OKVIR  

 
§ Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 2016. o zaštiti pojedinaca u 

vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o 
ostavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka) - GDPR 

§ Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ RH, broj: 
42/2018) 
 

VODITELJ OBRADE 

Općina Hercegovac 

Adresa: Moslavačka ulica 150, 43284 Hercegovac 

Kontakt: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr 

 

Na temelju odredbe članka 38. Opće uredbe, Općina je imenovala službenika za zaštitu 
osobnih podataka. 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

Ime i prezime:  Višnja Fel 

Kontakt: 043/ 524-560 

Telefaks:  043/ 524-505 

E-mail:   opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr 

 

 

  



 

Zaštita osobnih podataka  

Općina Hercegovac kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke svojih građana, u skladu s 
pravnim temeljem ( primjerice, ukoliko je pojedinac dao privolu za obradu, kada je obrada 
nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je pojedinac stranka ili kako bi se poduzele radnje na 
njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaće na temelju drugih zakonskih propisa i sl.), 
poštujući načela obrade navedenih u Uredbi te uvažavajući prava ispitanika. 
Obrada podataka podliježe zakonskoj obradi na temelju članka 6. Uredbe. 
 
Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti 
podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Općine Hercegovac odgovorni su za 
poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade. 
 
Općina Hercegovac prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o 
zakonitosti obrade,uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o 
voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom 
osnovom za obradu podataka, primatelja ili kategorijama primatelja osobnih podataka 
prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se 
utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, 
ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.  
 
Poslovna funkcija: opća djelatnost javne uprave 
Svrha obrade:  - izvršavanje radnih obveza, realizacija ugovora, zakonske obveze Općine, 
naplata potraživanja, kontaktiranje 
Kategorija ispitanika: zaposlenici, stranke (fizičke osobe) 
Kategorija primatelja: HZZZ, HZMO, HZZO, MUP 
Rokovi za brisanje: sukladno Zakonu 
 
 


