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Temeljem članka 1. Zakona o proglašenju Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne 

novine“, br. 42/18.) i 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 te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba), a 

sukladno članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), načelnik Općine Velika Kopanica dana 31.8.2018. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka 

 

Članak 1. 

Za službenicu za zaštitu osobnih podataka voditelja obrade Općine Velika Kopanica (u 

daljnjem tekstu: voditelj obrade) imenuje se Marija Lolić. 

Imenovana je službenica Općine Velika Kopanica na radnom mjestu pročelnice 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 2. 

Voditelj obrade i izvršitelj obrade osiguravaju da je službenica za zaštitu osobnih 

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

podataka. 

Voditelj obrade i izvršitelj obrade podupiru službenicu za zaštitu osobnih podataka u 

izvršavanju zadaća iz članka 39. Uredbe pružajući joj potrebna sredstva za izvršavanje tih 

zadaća i ostvarivanje pristupa osobnim podacima i postupcima obrade te za održavanje 

njegova stručnog znanja. 

Voditelj obrade i izvršitelj obrade osiguravaju da službenica za zaštitu osobnih 

podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja tih zadaća. Voditelj obrade ili izvršitelj 

obrade ne smiju ju razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja njenih zadaća. Službenica 

za zaštitu osobnih podataka izravno odgovara najvišoj rukovodećoj razini voditelja obrade ili 

izvršitelja obrade. 

 

Članak 3. 

Službenica za zaštitu osobnih podataka obvezna je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s 

obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice. 



Članak 4. 

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

Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba 

interesa. 

 

Članak 5. 

Službenica za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće: 

 informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 

obavljaju obradu o njihovim obvezama iz  Uredbe te drugim odredbama Unije ili države 

članice o zaštiti podataka; 

 praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice 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 u skladu s člankom 35. Uredbe; 

 suradnja s nadzornim tijelom; 

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

uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o 

svim drugim pitanjima. 

Službenica za zaštitu osobnih podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku 

povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka  dostaviti će se Agenciji za zaštitu osobnih podataka u roku od 30 dana od 

donošenja. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj Internet 

stranici Općine Velika Kopanica www.velikakopanica.hr.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn. 

 

 

 

 

 

KLASA: 022-05/18-01/42 

URBROJ: 2178/12-01-18-02 

Velika Kopanica, 31.8.2018. godine 

http://www.velikakopanica.hr/

