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Dana 27.04.2016. godine Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) 

2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka 

i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba za zaštitu podataka) koja je stupila na 

snagu danom donošenja te određuje da države članice pa time i  Republika Hrvatska mora 

provesti postupak usklađivanja sa tom Općom uredbom već postojećih akata obveznika, 

donošenja novih pravnih akata u skladu sa Općom uredbom i popratnih odluka vezano za 

provedbu Opće uredbe i općih akata, kako novih tako i usklađenih, donošenja potrebnih izjava 

(posebno izjava privole ispitanika), određivanja ovisno o obvezniku primjene Uredbe 

određivanja Službenika za zaštitu osobnih podataka, na primjeren način upoznavanja ispitanika 

o njihovim pravima te educirati osobe koje imaju pristup osobnim podacima koje obrađuje 

obveznik – voditelj obrade, ili dijelu osobnih podataka,  o načinu  postupanja prilikom 

prikupljanja, obrade, korištenja i zaštiti osobnih podataka, kao i potrebnih drugih radnji u svezi 

sa zaštitom osobnih podataka, sve sukladno Općoj uredbi i nacionalnom zakonodavstvu koji je 

donijet  sukladno toj Općoj uredbi, koja je IZRAVNO PRIMJENJIVA i stupa na snagu, tako i 

u Republici Hrvatskoj 25.05.2018. godine. 

Sukladno Općoj uredbi za zaštitu podataka Dom za starije osobe Raša  donio  je Politiku zaštite 

osobnih podataka te se ovime upoznaje osobe čije osobne podatke Dom za starije osobe Raša  

prikuplja, obrađuje, koristi i štiti, prvenstveno radnika, potencijalnih korisnika usluga, korisnika 

usluga odnosno svih drugih ispitanika čije osobne podatke prikuplja, obrađuje, koristi i štiti, i 

to isključivo radi potrebe izvršenja svojih obveza, o Politici zaštite osobnih podataka Doma za 

starije osobe Raša  prema pravilima Opće uredba o zaštiti podataka i  nacionalnog 

zakonodavstva odnosno da je u svrhu zaštite osobnih podataka Dom za starije osobe Raša  

donio: 

 

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka te provedbene akte u 

skladu sa prethodno donesenim općim aktima i to Listu evidencije aktivnosti obrade, Odluku o 

sadržaju Izjave privole, ovu Odluku o sadržaju Informacije o privatnosti, Odluku o standardu 

postupanja sa izvršiteljima obrade u pogledu zaštite osobnih podataka, Odluku o sastavnom 

dijelu klauzule Ugovora o radu – Informiranje radnika s Općom uredbom za zaštitu podataka, 

u skladu sa obvezom zaštite osobnih podataka, izradu standarda postupanja sa izvršiteljima 

obrade u skladu sa obvezom zaštite osobnih podataka,  Odluku o standardu postupanja kod 

sklapanja ugovora sa trećima koji nisu korisnici, izvršitelji obrade i radnici, određene su mjere 

informatičke sigurnosti, određene su mjere tehničke zaštite, provedene su potrebne analize i 

procjene, proveden je postupak uvođenja Službenika za zaštitu osobnih podataka, provedena je 

edukacija osoba koje pristupaju osobnim podacima te je sačinjena izrada standardnih pravila 

postupanja u slučaju da dođe do  povrede osobnih podataka, sa ispitanicima, osobama koje su 

povrijedile obvezu zaštite osobnih podataka te obavijesti Agencije za zaštitu osobnih podataka 

da je došlo do povrede kao i određeno praćenje i primjena novih regulatornih zahtjeva. 

Ukazujemo da su Listom aktivnosti evidencije obrade posebno utvrđene kategorije 

ispitanika/osobnih podataka pojedinih kategorija ispitanika/,svrha obrade osobnih podataka 



pojedine kategorije ispitanika/, primatelji osobnih podataka pojedinih kategorija ispitanika/rok 

čuvanja osobnih podataka pojedinih kategorija ispitanika po pojedinoj svrsi obrade osobnih 

podataka/ tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka pojedinih kategorija 

ispitanika Doma za starije osobe Raša. 

Naša ukupna Politika zaštite osobnih podataka dostupna je kod ravnatelja/zamjenika ravnatelja 

posebno Lista aktivnosti evidencije obrade, s time da se na oglasnoj ploči Doma za starije osobe 

Raša te na Internet stranicama Doma za starije osobe Raša nalazi ova Odluka o sadržaju 

informacije privatnosti i donijeti opći akt -  Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti 

osobnih podataka. 

Sastavni dio prilikom davanja izjava privole Domu za starije osobe Raša,   podnošenja zahtjeva 

Domu za starije osobe Raša, sklapanja ugovora, izrada pojedinačnih rješenja/odluka  odnosno 

izrade bilo kakvog posebnog akta u odnosu na ispitanika upoznavanje ispitanika od strane osobe 

koja prikupi, obradi, koristi i štiti osobne podatke je upoznavanje ispitanika sa sadržajem ove 

Odluke o sadržaju Informacije privatnosti pozivanjem u privoli, zahtjevu, ugovoru, 

rješenju/odluci odnosno bilo kakvom drugom posebnom aktu na ovaj sadržaj informacije 

privatnosti Doma za starije osobe Raša, čiji sadržaj treba biti priložen zasebno uz privolu, 

zahtjev, ugovor, rješenje/odluku odnosno bilo koji drugi poseban akt koji se odnosi na 

ispitanika. 

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših osobnih podataka koje nam donosi Opća uredba za zaštitu 

podataka shvaćamo kao priliku da postojeće povjerenje dodatno učvrstimo i unaprijedimo. 

Stoga Vas pozivamo da nam se obratite za sve dodatne informacije na tel.: 052 874 243, fax: 

052 874 607, e – mail: dom.za.starije.rasa@pu.t-com.hr/. 
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