
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA SKRAD 

SKRAD, Školska 2, p.p. 9 

KLASA: 003-05/15-01/06 

URBROJ: 2112-04-01-15-01 

Skrad, 27.svibnja 2015. 

 

 

Na temelju članka 29. stavaka 6. i 7., članka 151. stavka 1. podstavka 8. Zakona o radu 

(„NN“, br. 93/14.), članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka („NN“, br. 103/03., 

118/06., 41/08., 130/11., 106/12.) i članka 61. Pravilnika o radu Osnovne škole Skrad (Klasa: 

003-05/15-01/01, Urbroj: 2112-04-01-15-03 od 06.veljače 2015.g.), ravnatelj Osnovne škole 

Skrad, uz prethodnu suglasnost sindikalne povjerenice koja je preuzela prava i dužnosti 

Radničkog vijeća, dana 27.svibnja 2015.godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

 

I. 

 

ANTONIJA BOŽIĆ, tajnica Škole, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih 

podataka. 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

III. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe ovlaštene 

za nadzor nad ispravnom uporabom osobnih podataka radnika (KLASA: 050-02/10-01/02, 

URBROJ: 2112-04-10-01 od 26.ožujka 2010.godine). 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Osnovna škola Skrad dužna je kao poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika 

imenovati osobu koja je osim ravnatelja Škole, koji je poslovodni i stručni voditelj, dužna 

nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci 

radnika u skladu sa zakonom.  

Sindikalna povjerenica koja je preuzela prava i dužnosti Radničkog vijeća, dala je 

prethodnu suglasnost dana 27.svibnja 2015.godine da se Antonija Božić imenuje osobom 

zaduženom za nadzor nad prikupljanjem, obrađivanjem, korištenjem i dostavljanjem trećim 

osobama osobnih podataka radnika. 

Antonija Božić ima povjerenje radnika Škole sukladno članku 29. stavku 7. Zakona o 

radu.  

Antonija Božić obvezna je savjesno i odgovorno, prema pravilima struke te u skladu s 

važećim zakonskim odredbama obavljati poslove službenika za zaštitu osobnih podataka. 
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Obvezna je čuvati sve podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti, a ta obveza traje i 

nakon prestanka obavljanja te dužnosti. 

U skladu s člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ova Odluka objavit će se 

na web stranici Škole te će se dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec 

dana od donošenja.                                     

 

 

 

Dostaviti: 

1. Antonija Božić 

2. Oglasna ploča 

3. Osobni dosje radnice 

4. Pismohrana, ovdje            

                                                                                                   Ravnatelj: 

         _____________ 

         Vjekoslav Pintar 

 

                                                                


