
                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA 

I. GUNDULIĆA 5, PETRINJA 

KLASA: 008-01/18-01/02 

URBROJ: 2176-25-01-18-1 

 

Petrinja, 18. svibnja 2018. 

 

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 58. Statuta I. 

osnovne škola Petrinja, Petrinja, Gundulićeva 5, OIB: 74073235052, ravnatelj dana 18. svibnja 

2018. godine donosi  

ODLUKU 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

I. 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Prve osnovne škola Petrinja imenuje se radnica 

Kristina Štajdohar-Prajdić zaposlena na radnom mjestu tajnice škole. 

 

II. 

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, radnica će obavljati dužnosti propisane čl. 

39. Opće uredbe o zaštiti podataka: 

 informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 

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

države članice o zaštiti podataka;  

 praćenje poštovanja ove 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.;  

 suradnja s nadzornim tijelom;  

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

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

drugim pitanjima. 

III. 

Radnica je dužna čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju 

dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njenog prestanka obavljanja 

dužnosti Službenika za zaštitu osobnih podataka.  

 

IV. 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka I. osnovna škola Petrinja će obavijestiti 

Agenciju za zaštitu osobnih podataka.  

 



V. 

Službeni kontakt podatci Službenika za zaštitu osobnih podatka iz točke I. ove Odluke jesu: 

 

 Adresa:  I. osnovna škola Petrinja, 44250 Petrinja, Gundulićeva 5  

 Telefon:   044 526 856 

 Email:   szop@os-prva-petrinja.skole.hr 

 

Ove podatke će I. osnovna škola Petrinja učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama.  

 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

                                                                                                                                                       

Ravnatelj 

       Robert Groza, prof. 
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