
                            
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:032-01/18-01/01 

URBROJ:2109/16-01-18-1 

Pleškovec, 24. svibnja 2018. 

 

Temeljem odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 

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

takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te stavljanju izvan snage Direktive 

95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu 

(„Službeni glasnik Međimurske županije", broj 01/18.), općinski načelnik Općine Sveti Juraj 

na Bregu, donio je 

 

O D L U K U 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka  

u Općini Sveti Juraj na Bregu 

 

Članak 1. 

Novak Petra dipl.ing.agr., zaposlena na radnom mjestu referent za opće poslove i EU fondove 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, imenuje se službenikom za 

zaštitu osobnih podataka u Općini Sveti Juraj na Bregu. 

 

Članak 2. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona 

o zaštiti podataka; 

- 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 zaštitu osobnih podataka; 

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

obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka  

- brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka 

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih 

podataka; 

- surađuje s 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. 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:  

 - e- mail: eu@svetijurajnabregu.hr 

 - službeni telefon broj: 040/855 305 

 - službeni telefaks broj: 040/855 294 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Sveti 

Juraj na Bregu te na službenoj internet stranici Općine Sveti Juraj na Bregu koja glasi 

www.svetijurajnabregu.hr 

 

 

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                               Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka, 

2. Agenciji za zaštiti osobnih podataka, 

3. Web stranica Općine Sveti Juraj na Bregu, 

4. Oglasna ploča Općine Sveti Juraj na Bregu 

5. Arhiva – ovdje. 

 


