Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. o zaštiti o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju
takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti
podataka), a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“
br. 42/18), gradonačelnica Grada Komiže donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Članak 1.
Ante Jurić, dipl.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže imenuje se
službenikom za zaštitu podataka.
Kontakt podaci službenika:
Ime i prezime: Ante Jurić
Adresa i mjesto rada: Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža
Službeni telefon: 021/713-019
e-mail adresa: procelnik@komiza.hr
Članak 2.
Imenovana osoba iz članka 1. ove Odluke obavezna je:
-

-

-

Voditi brigu o zakonitosti obrade podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te ostalih propisa koji
uređuju pitanje obrade osobnih podataka,
Upozoravati voditelja obrade podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti
i zaštitu podataka,
Upoznati sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim
obvezama u svrhu zaštite podataka,
Brinuti o izvršenju obveza voditelja obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka,
Surađivati s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi sa provedbom nadzora nad
obradom osobnih podataka.

Članak 3.
Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje
sazna u obavljanju svoje dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti
službenika za zaštitu podataka.
Članak 4.
O imenovanju službenika za zaštitu podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih
podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke.
Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka bit će objavljeni i javno dostupni na službenoj
web stranici Grada Komiže www.komiza.hr te priopćeni Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Komiže“
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Komiža, 20. lipnja 2018.
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