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Na temelju čl. 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. 

novine, br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11), ravnateljica Doma 

za starije i nemoćne osobe «Medveščak » Zagreb donijela je 

dana 05.09.2011. godine sljedeću 

 

 

O D L U K U 

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 
Članak 1. 

 

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za zaštitu osobnih podataka 

u Domu za starije i nemoćne osobe «Medveščak » Zagreb. 

 

Članak 2. 

 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Morana 

Riđanović, koja radi na radnom mjestu administrativni 

referent. 

 

Članak 3. 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 

 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu 

poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i 

ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih 

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, 

- uspostavlja i vodi evidenciju za svaku zbirku osobnih 

podataka te dostavlja Agenciji za zaštitu osobnih 

podataka obavijest o namjeravanoj uspostavi zbirke 

osobnih podataka, podatke o uspostavi zbirke osobnih 

podataka, kao i promjene podataka o zbirci osobnih 

podataka, 

- omogućava ostvarivanja prava ispitanika u roku od 30 dana 

od podnošenja zahtjeva u skladu s čl. 19. Zakona o 



zaštiti osobnih podataka, te na zahtjev ispitanika 

mijenja ili briše osobne podatke ako su ti podaci 

nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada 

nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih 

podataka 

- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s 

provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.  

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati 

povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u 

obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka 

obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 
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