
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA     

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA BOSILJEVO            

      OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka ( Uredba EU 2016/679) i članka 30. Statuta Općine 

Bosiljevo ( „Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine 

Bosiljevo na svojoj  9.   redovnoj sjednici održanoj dana  08. lipnja 2018. godine donijelo je 

dokument 

 

 

   POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Pojmovnik: 

Osobni podatak – svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili 

se može identificirati („ispitanik“) 

Ispitanik - jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć 

identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz 

pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, 

ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca 

Obrada osobnih podatka - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim 

podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim 

sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba 

ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili 

stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, 

brisanje ili uništavanje 

Voditelj obrade - znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo   

koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; 

Izvršitelj obrade - znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo 

koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade; 

Zbirka osobnih podataka – svaki strukturirani skup osobnih podataka koji je dostupan prema 

posebnim kriterijima, bilo centraliziranim, decentraliziranim ili raspršenim na funkcionalnom 

ili zemljopisnom temelju i bez obzira na to da li je sadržan u računalnim bazama osobnih 

podataka ili se vodi primjenom drugih tehničkih pomagala ili ručno. 

Informacijski sustav - sveobuhvatnost tehnološke infrastrukture, organizacije, ljudi i 

postupaka za prikupljanje, obradu, generiranje, pohranu, prijenos, prikaz te distribuciju 

informacija kao i raspolaganje njima. Informacijski sustav moguće je definirati i kao 



međudjelovanje informacijske tehnologije, podataka i postupaka za procesiranje podataka te 

ljudi koji prikupljaju navedene podatke i njima se koriste. 

Nadzorno tijelo - neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala Republika Hrvatska u svrhu 

kontrole i osiguranja provođenja Uredbe 

Povjerljivost - svojstvo informacija (podataka) da nisu dostupne ili otkrivene neovlaštenim 

subjektima. 

Integritet - svojstvo informacija (podataka) i procesa da nisu neovlašteno ili nepredviđeno 

mijenjani. 

Privola - svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika 

kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka 

koji se na njega odnose; 

Pseudonimizacija - obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu 

pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve 

dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako 

bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se 

može utvrditi; 

Povreda osobnih podataka - znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog 

uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su 

preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani 

Izrada profila – svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe 

osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za 

analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, 

osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog 

pojedinca 

Treće strane –fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije 

ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih 

podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade 

 

 

II. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 2. 

 

Zaštita podataka zauzima značajno mjesto u poslovanju Općine Bosiljevo koja u svom 

svakodnevnom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke stranaka, zaposlenika, 

poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju (u daljnjem tekstu: 

ispitanici). Ovom Politikom se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u 

skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Općine Bosiljevo, kao i zakonskim propisima, 

najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. 

Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) je temeljni akt koji opisuje svrhu 

i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar Općine Bosiljevo, a koji 

se temelji na vodećim svjetskim praksama iz područja zaštite osobnih podataka. Politika 

osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u 

nastavku: Uredba) i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih 

podataka. 

 



III. OPSEG I CILJ 

 

     Članak 3. 

 

Politika zaštite osobnih podataka je temeljni akt Općine Bosiljevo koji za svrhu ima 

uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. 

Politika utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu prikupljanja i obrade 

osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. 

Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima 

ispitanika, odnosno stranaka, zaposlenika, poslovnih partnera Općine Bosiljevo i drugih osoba 

čiji se osobnih podaci obrađuju. 

Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka unutar Općine Bosiljevo, osim u 

slučajevima gdje se obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o 

statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca. Podaci koji su pokriveni 

Politikom zaštite osobnih podataka:  

1. Ime i prezime 

2. Adresa 

3. OIB 

4. Kontakt broj 

5. Potpis  

6. Mail adresa 

 

   

IV. NAČELA OBRADE PODATAKA 

 

 

Članak 4. 

 

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Općina Bosiljevo pridržava prilikom 

obrade osobnih podataka ispitanika, a obrade koje se provode sukladno niže navedenim 

načelima smatraju se zakonitima. 

Općina Bosiljevo osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade: 

 

- zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: to znači da obrada treba biti u skladu s 

određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da 

je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama, te voditelj obrade je 

obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i 

transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih 

podataka, a osim toga ispitanik bi trebao biti informiran o postupku izrade profila i 

posljedicama takve izrade profila; 

-  ograničavanje svrhe: to znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i 

zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; 

ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog 

ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe; 

- smanjenje količine podataka: to znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i 

ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju; 



-  točnost: to znači da podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti 

svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u 

obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave; 

-  ograničenje pohrane: to znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje 

identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se 

osobni podaci obrađuju; na dulja razdoblja čuvanja su moguća samo ako će se osobni 

podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog 

ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite 

propisanih Uredbom; 

-  cjelovitost i povjerljivost: to znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se 

osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili 

nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja; 

-  pouzdanost: to znači da je voditelj obrade odgovoran za poštivanje načela i da je teret 

dokaza na njemu. 

 

 

 

V. ZAKONITOST OBRADE 

 

Članak 5. 

 

Općina Bosiljevo osobne podatke ispitanika smatra njihovim vlasništvom te se prema njima 

tako i odnosi. Međutim, kako bi Općina Bosiljevo bila u mogućnosti pružiti uslugu ispitaniku, 

a sukladno niže navedenim zakonitostima, potrebno je obrađivati minimalan set podataka 

neophodan za kvalitetno pružanje pojedine usluge. U suprotnom, odnosno ako ispitanik odbije 

ustupiti traženi set podataka, Općina Bosiljevo neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu. 

Sukladno tome, osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen jedan od niže 

navedenih uvjeta: 

- Uz privolu osobe, samo u svrhu za koju je osoba dala privolu; 

- U slučajevima određenim zakonom; 

- U svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka; 

- U svrhu sklapanja izvršenja ugovora u kojem je osoba (vlasnik osobnih podataka) 

stranka; 

- U svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta osobe (vlasnika podataka) ili druge osobe 

u slučaju kada osoba fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak; 

- Ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom 

interesu; 

- U izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka ili treća strana 

kojoj se podaci dostavljaju; 

- Ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke osobnih 

podataka ili treće osobe kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi 

zaštite temeljnih prava i sloboda; 

- Ako je osoba sama objavila te podatke; 

- Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati 

u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Obiteljskim zakonom i Zakonom o 

socijalnoj skrbi 

 

 



VI. PRAVA ISPITANIKA  

 

Članak 6. 

Općina Bosiljevo je svjesna kako su osobni podaci ispitanika njegovo vlasništvo te iako su nam 

ti podaci neophodni za pružanje usluge, ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava 

u odnosu na obrade njihovih podataka te Općina Bosiljevo podatke prikuplja i obrađuje samo 

uz postojanje gore navedenih zakonitosti obrade. 

Općina Bosiljevo će u trenutku prikupljanja informacija od ispitanika pružiti sljedeće 

informacije: identitet i kontaktne podatke voditelja obrade, kontaktne podatke službenika za 

zaštitu podataka, svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu 

za obradu, legitimne interese, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, namjeru 

prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji), razdoblje pohrane podataka ili 

kriterije koji definiraju to razdoblje, prava vezana uz privole, potencijalno postojanje 

automatiziranog donošenja odluka što podrazumijeva i izradu profila (smislene informacije o 

kojoj je logici obrade riječ te potencijalnim posljedicama i važnosti same obrade za ispitanika) 

te postojanje niže navedenih prava. U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, 

uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka. 

Općina Bosiljevo osobne podatke obrađuje sukladno pravima ispitanika definiranim unutar 

Uredbe, a koja su navedene u nastavku: 

• Transparentnost – pružanje informacija prilikom prikupljanja osobnih podataka kada 

voditelj obrade mora među ostalim informacijama obavijestiti ispitanika i o svom 

identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, 

primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane te mogućnosti povlačenja 

privole. 

• Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - ispitanik ima pravo od Općina Bosiljevo  

ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Općina Bosiljevo ima 

obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od 

sljedećih uvjeta: 

a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni 

b. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu 

c. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću 

težinu od legitimnog interesa Općina Bosiljevo za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka 

d. osobni podaci nezakonito su obrađeni  

e. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze 

 

 

•Pravo na pristup podacima - ispitanik ima pravo dobiti od Općina Bosiljevo potvrdu 

obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim 

podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni 

podaci biti otkriveni, i sl. 

•Pravo na ispravak - ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od 

Općine Bosiljevo ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u 

obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i 



davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u 

poslovnom odnosu s Općinom Bosiljevo. 

•Pravo na prijenos podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se 

odnose na njega, a koje je pružio Općini Bosiljevo u strukturiranom, uobičajeno 

upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju 

obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke 

ispitanika. 

•Pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom 

trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Općina Bosiljevo 

u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi 

legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, 

ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe 

izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih 

podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u 

mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom 

•Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od Općina Bosiljevo pravo tražiti pravo 

na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada 

nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove 

uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li 

legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.  

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih 

prava. Općina Bosiljevo ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim 

uz navedena prava, najkasnije u roku od 3 mj. od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i 

kompleksnosti zahtjeva) - svi zahtjevi će se pokušati adresirati unutar 1 mjeseca te će rok 

produljiti najviše za dodatna 2 mjeseca kada je to nužno. Ako Općina Bosiljevo ne postupi po 

zahtjevu ispitanika, bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestit će 

ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupila. Razlozi za ne postupanje podrazumijevaju 

postojanje zakonitosti obrade koja Općinu Bosiljevo onemogućava u postupanju. 

Dodatno, ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na 

automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega 

odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka: 

-potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Općina Bosiljevo 

-dopuštena zakonom 

-temelji na izričitoj privoli ispitanika 

• pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka 

(profiliranje) - ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji 

isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne 

učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je 

takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja 

obrade podataka, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se 

propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika 

ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika. 

 

 

 



VII. OBVEZE OPĆINE BOSILJEVO SUKLADNO UREDBI 

 

Članak 7. 

 

Općina Bosiljevo sukladno Uredbi na sebe preuzima određene obveze. Same obveze ovise o 

ulozi u kojoj se Općina Bosiljevo nalazi u odnosu na određenu obradu podataka. Općina 

Bosiljevo se u nekim poslovnim procesima pojavljuju kao voditelj, u drugima kao zajednički 

voditelj obrade, a mogu biti i u ulozi izvršitelja obrade.  

Općina Bosiljevo kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite 

uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina 

vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. 

Spomenute mjere uključuju provedbu odgovarajućih politika zaštite podataka: 

- Osobni podaci ispitanika čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti Općine Bosiljevo. 

Općina Bosiljevo kontinuirano poduzima značajne organizacijske i tehničke mjere kako bi 

zaštitila osobne, a i sve ostale, podatke ispitanika.  

- Općina Bosiljevo ne dopušta neovlašteno prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka. 

Primjenjuje se pravilo ograničavanja pristupa podacima samo na one podatke koji su potrebni 

za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka. U skladu s tim, jasno su definirane uloge i 

odgovornosti unutar Općine. Zaposlenicima Općine je strogo zabranjeno korištenje osobnih 

podataka ispitanika u bilo koju svrhu koja nije u skladu s uvjetima definiranim u poglavlju IV. 

Zakonitost obrade. Dodatno je potrebno naglasiti da pojedine organizacijske jedinice unutar 

Općine, a sukladno važećim zakonima imaju pravo uvida i obrade dijela osobnih podataka, ali 

isključivo u opsegu koji je potreban da bi se ispunili regulatorni zahtjevi ili kako bi se izvršio 

Ugovor s ispitanikom. Ti procesi su pod strogom kontrolom i obuhvaćeni su sustavima za 

nadzor. 

- Osobni podaci se štite od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Mehanizmi zaštite 

se primjenjuju na osobne podatke unutar Općine bez obzira u kojem se obliku oni čuvaju – 

papirnatom ili elektroničkom. 

- Pridržavanje ove Politike te ostalih politika i procedura vezanih uz zaštitu podataka se također 

redovito provjerava unutar Općine, a provjeru provodi Službenik za zaštitu podataka. 

 

VIII.    OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA 

     Članak 8. 

Općina Bosiljevo ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička 

mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili seksualnoj orijentaciji 

pojedinca. 

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane Općine 

iznimno u sljedećim uvjetima: 

-ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih 

svrha 

      -obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Općine ili 

ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u 

kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog 



ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za 

temeljna prava i interese ispitanika 

-obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca 

-obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik 

-obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva 

Općina Bosiljevo posebno štiti osobne podatke djece, budući da djeca mogu biti manje svjesna 

rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih 

podataka. Djecom se smatraju osobe mlađe od šesnaest godina. 

 

  

IX. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA 

 

     Članak 9. 

Donošenje odluka temeljem automatske obrade podataka je sastavni dio poslovanja Općine i 

kao takva je neophodna, a provodi se sukladno: 

-važećim zakonima kojima podliježe Općina Bosiljevo 

-osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti usluge koju pruža Općina 

-ako je nužno za sklapanje ili izvršavanje ugovora između ispitanika i voditelja obrade  

-kada je ispitanik izričito dao svoju privolu 

U skladu s Uredbom, Općina Bosiljevo omogućava ispitanicima pravo prigovora na 

automatsku, ali i ručnu, obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu 

profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu 

ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno. 

 

 

X. IZNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE  

 

     Članak 10. 

 

Osobni podaci mogu se prenositi iz Europske unije u treću državu jedino u skladu s 

odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Osobni podaci mogu se prenositi u treće zemlje za koje je izdana odluka o primjerenosti 

(prijenosi na temelju odluke o primjerenosti). Odluku o primjerenosti izdaje Europska 

komisija nakon savjetovanja s državama članicama EU-a, a temelji se na ocjeni vladavine 

prava, poštivanju ljudskih prava, relevantnom zakonodavstvu, postojanju neovisnog 

nadzornog tijela te međunarodnim obvezama treće države. Europska komisija sastavlja i 

javno objavljuje popis trećih koje pružaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka i u koje 

se osobni podaci mogu iznositi bez daljnjih ograničenja. 

U određenim slučajevima postoji potreba iznošenja osobnih podataka u treće države koje ne 

pružaju primjerenu razinu zaštite, tada je potrebno dodatnim zaštitnim mjerama osigurati 

visoku razinu zaštite osobnih podataka. Instrumenti na temelju kojih je moguće iznositi 

osobne podatke u takve treće zemlje taksativno su navedeni u Općoj uredbi o zaštiti podataka, 

a ti instrumenti su pravno obvezujući  instrumenti između javnih tijela, obvezujuća 

korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule, kodeksi ponašanja, odobreni mehanizam 

certificiranja, ugovorne klauzule te odredbe iz administrativnih dogovora. Opća uredba o 

zaštiti podataka detaljno propisuje visoke standarde koje moraju zadovoljiti ovakvi 



instrumenti kako bi se osigurala jednakovrijedna zaštita osobnih podataka i u trećim 

državama. 

Iznimno, u posebnim situacijama i ako prijenosi podataka nisu redovitog tipa, moguće je 

prenositi osobne podatke u treće države uz privolu ispitanika ako je bio prethodno obaviješten 

o rizicima prijenosa, ako je prijenos nužan za sklapanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s 

ispitanikom ili u njegovom interesu, ako je prijenos nužan iz važnih razloga javnog interesa ili 

za pravne zahtjeve, ako je nužan za zaštitu ključnih interesa ispitanika a on ne može dati svoju 

privolu, te ako se prijenos obavlja iz registra javnih tijela sukladno posebnim propisima.   

 

 

 

XI. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

     Članak 11. 

Općina Bosiljevo je imenovala Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav 

djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka. Njegova je odgovornost 

da se unutar Općine primjenjuje Politika zaštite osobnih podataka te ostale politike i procedure 

koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika. 

On je na primjeren način i pravodobno uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih 

podataka. Sudjeluje u procesima Općine koji se odnose na upravljanje promjenama i projektima 

što mu omogućuje pravovremeni pristup informacijama. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka izravno odgovara najvišoj rukovodećoj razini Općine i 

obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća. Službenik za zaštitu 

podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće u Općini Bosiljevo: 

-informiranje i savjetovanje zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe 

te drugim odredbama Europske unije ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka; 

 -praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Europske Unije ili Republike Hrvatske o 

zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih 

podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje 

sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije; 

-pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje 

njezina izvršavanja 

-suradnja s nadzornim tijelom; 

-djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, te 

savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima 

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih 

zadaća što mu dodano osigurava neovisnost. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je ujedno i primarna točka za kontakt ispitanicima koji 

žele ostvariti svoja prava (pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja 

svojih prava iz Uredbe), poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka, zatražiti dodatne 

informacije, izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka, podnijeti prigovor vezano uz 

zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Ispitanici mogu Službenika za zaštitu osobnih podataka kontaktirati putem email adrese 

opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr  

 

 

mailto:opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr


XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

     Članak 12. 

Ova Politika stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo“. 
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