
        REPUBLIKA HRVATSKA 

 ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA 

   OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  

        „KRSTO ODAK“  DRNIŠ 

   VLADIMIRA NAZORA  4,  DRNIŠ 

 

Klasa: 003-05/18-05/01-127 

Ur.broj: 2182/1-12/1-18 

U Drnišu, 05. studenoga 2018. godine 

 

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

2016. o zaštiti pojedinca 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 osobnih 

podataka), članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, 

br.42/18),  članka 5. Pravilnika o zaštiti, nadzoru i prikupljanju osobnih podataka Osnovne 

glazbene škole „Krsto Odak“ Drniš (u daljnjem tekstu: Škola), i odredbe članka 83. Statuta 

Škole, ravnateljica škole Ines Topić, prof. donosi 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 1. 

Antonio Bilać, stručni specijalist javne uprave, zaposlen na radnom mjestu tajnika Osnovne 

glazbene škole „Krsto Odak“ Drniš (dalje u tekstu: Škola), imenuje se službenikom za zaštitu 

osobnih podataka Škole. 

 

Članak 2. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove: 

 informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju 

obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim 

odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 



 vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu 

osobnih podataka, 

 prati poštivanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi 

Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i politiku vođenja obrade u odnosu na zaštitu 

osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i 

osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade, 

 vodi računa o riziku povezanim s postupcima obrade, 

 dužan je surađivati s nadzornim tijelom (Agencija za zaštitu osobnih podataka, 

AZOP), u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, 

 djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u 

pogledu prikupljanja i obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. 

Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima. 

Obveze službenika za zaštitu osobnih podataka u cijelosti su regulirane u članku 38. i 39. 

Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.  

 

Članak 3. 

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

podataka koje sazna u obavljanju svoje dužnosti. Ova 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. 

 

Članak 5. 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Škole su: 

 E-mail adresa: glazbena@ogs-kodak-drnis.skole.hr 

 Službeni telefon broj: 022/886-023 (tajništvo Škole) 

 Službeni telefaks broj: 022/886-023 

 

Članak 6. 

Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama Škole www.ogsko.hr 

 

mailto:glazbena@ogs-kodak-drnis.skole.hr
http://www.ogsko.hr/


Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti dostavljena Agenciji za zaštitu 

osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke i to putem Izvješća o 

imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka , koji je prilog ovoj Odluci. 

 

 

 

 

 

Ravnateljica OGŠ „Krsto Odak“ Drniš 

Ines Topić, prof. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Imenovani, ovdje 

2. Agencija za zaštitu osobnih podataka  

3. Pismohrana Škole 

4. Oglasna ploča, ovdje 

 

 

 

 

 

 


