
Na temelju čl. 37. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl.
23. i čl. 40. d Statuta Doma za starije osobe Raša,  čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih
podataka  i  o  slobodnom kretanju  takvih  podataka  (dalje  u  tekstu:  Opća  uredba  o  zaštiti
podataka), čl. 37. Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Dom
za starije osobe Raša (dalje u tekstu: Dom), zastupan po ravnateljici Sanji Dobrić Bedrina, a
ona po zamjenici Rosani Škopac, nakon suodlučivanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno
članku 151. Zakona o radu

dana 23. srpnja  2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU

SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

I.

Marina Cvitko Tomić, Odvjetnik, ovom Odlukom o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih
podataka,  u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka,  imenuje se Službenikom za zaštitu
osobnih podataka. 

II.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka jesu:

Ime i prezime: Marina Cvitko Tomić

Adresa i mjesto rada: Titov trg 6, 52240 Labin 

Službeni telefon: 052 852 320, Mobitel: 0981865457

E – mail adresa: marinacvitko3@gmail.com

III.

Dom je obvezan osigurati da Službenik za zaštitu podataka na primjeren način i pravodobno
bude uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka, podupirati ga i pružati mu sva
potrebna sredstva da bi mogao izvršiti svoje zadaće prema Općoj uredbi za zaštitu podataka,
Zakona o provedbi Opće uredbe za zaštitu podataka (NN br. 41/2018) te ostalih propisa koji
uređuju pitanje prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka.

IV.

Imenovani Službenik za zaštitu osobnih podataka radi u okviru izvršavanja svojih zadataka
obvezan jest: 

mailto:marinacvitko3@gmail.com


- informirati  i  savjetovati  Dom,  kao  voditelja  obrade  osobnih  podataka,  izvršitelje
obrade te radnike Doma koji prikupljaju, obrađuju, koriste i štite osobne podatke o
njihovim obvezama iz Opće uredbe za zaštitu podataka,   Zakona o provedbi Opće
uredbe za zaštitu podataka (NN br. 41/2018) te ostalih propisa koji uređuju pitanje
prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka

- pratiti poštovanja obveza iz Opće uredbe za zaštitu podataka, Zakona o provedbi Opće
uredbe za zaštitu podataka (NN br. 41/2018) te ostalih propisa koji uređuju pitanje
prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od strane Doma,
kao  voditelja  obrade  osobnih  podataka,  izvršitelje  obrade  te  radnike  Doma  koji
prikupljaju,  obrađuju,  koriste  i  štite  osobne  podatke  u  odnosu  na  zaštitu  osobnih
podataka,  uključujući  raspodjelu  odgovornosti,  podizanje  svijesti  i  osposobljavanje
osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade 

- pružati savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i
praćenje njezina izvršavanja u skladu procjenom učinka za zaštitu podataka i praćenje
njezina izvršavanja u skladu sa procjenom učinka za zaštitu podataka 

- surađivati  i  biti  kontakt  sa  Agencijom za  zaštitu  osobnih  podataka  o  pitanjima  u
pogledu obrade osobnih podataka

- omogućiti  ispitanicima Doma da ga  kontaktiraju u pogledu svih pitanja povezanih sa
obradom njihovih osobnih podataka i ostvarivanja svih prava iz Opće uredbe za zaštitu
podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe za zaštitu podataka (NN br. 41/2018) te
ostalih propisa koji uređuju pitanje prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih
podataka

- uz ravnatelja Doma posebno skrbiti u čuvanju poslovne tajne svih radnika Doma i
poduzimanju  potrebnih  radnji  u  slučaju  povrede  čuvanja  poslovne  tajne  od  strane
radnika 

- izvršavati  sve  ostale zadaće na koje je obvezan sukladno Općoj  uredbi  za zaštitu
podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe za zaštitu podataka (NN br. 41/2018) te
ostalih propisa koji uređuju pitanje prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih
podataka

V.

Službenik  za  zaštitu  osobnih  podataka  izravno  odgovara  ravnatelju  Doma  kao  najvećoj
rukovodećoj razini Doma. 

VI.

Službenik  za  zaštitu  osobnih  podataka  obvezan  je  tajnošću  i  povjerljivošću  informacija  i
podataka koje sazna u vezi sa obavljanjem svojih zadaća iz članka III. ove Odluke,  u skladu
sa pravom Europske unije i nacionalnim zakonodavstvom.

Obveza iz stavka I. ovoga članka traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti Službenika za
zaštitu osobnih podataka. 

VII.

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. 



VIII.

Ova Odluka stupa  na snagu danom donošenja  i  objavit  će  se  na  Oglasnoj  ploči  Doma i
službenim Internet stranicama Doma.

Dom za starije osobe Raša 

KLASA: 003-05/18-01/16
URBROJ: 2144-381-01-18-4
Raša, 23. srpnja 2018.


