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Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. 

travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih 

podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća 

uredba o zaštiti podataka) 1 i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne 

novine“, br.42/18.) gradonačelnik Grada Krapine donosi  

 

ODLUKU 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

Članak 1. 

 

Martina Varjačić, Viša stručna suradnica za informiranje, protokol i međunarodnu suradnju u 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine 

imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 2. 

 

 Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove: 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti 

podataka (EU 2016/679)   

- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka 

u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštite osobnih 

podataka 

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu 

zaštite osobnih podataka 

- brine o izvršenju obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka  

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz Opće uredbe o zaštiti podataka 

- surađuje sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom 

osobnih podataka.  

 

Članak 3. 

 

 Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i 

podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja 

dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.  

 

Članak 4. 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti.  

U tom slučaju voditelj obrade ili izvršitelj obrade osiguravaju da takve zadaće i dužnosti ne 

dovedu do sukoba interesa. 

                                                 
1 Naglašavamo da je Uredba (EU) 2016/679 u cijelosti obvezujuća i da se izravno primjenjuje na Republiku 

Hrvatsku te je po pravnoj snazi jača od nacionalnog zakona kojim se uređuje pitanje zaštite osobnih podataka.  



Članak 5. 

 

 Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Grada Krapine 

- e-mail: dpo@krapina.hr 

- službeni telefon: 049/382-414. 

Kontaktni podaci biti će objavljeni i javno dostupni na web stranici Grada Krapine te 

priopćeni Agenciji za zaštiti osobnih podataka 

  

Članak 6. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju službenika za 

zaštitu osobnih podataka KLASA:022-05/17-01/0004, URBROJ: 2140/01-01-0104-17-1 od 24.2.2017. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči 

Grada Krapine. 

 

 

GRADONAČELNIK 

            Zoran Gregurović 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

1.Imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka, ovdje 

2. Pročelnicima upravnih odjela Grada Krapine, ovdje 

3.Unutarnji revizor, ovdje 

4.Agencija za zaštiti osobnih podataka 
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