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Na temelju odredbi članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja
2016.godine o zaštiti  pojedinaca u vezi  s  obradom osobnih podataka i  slobodnom kretanju takvih
podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), članka 18.a
Zakona  o  zaštiti  osobnih  podataka  („Narodne  novine“,  broj  103/2003.,  118/2006.,  41/2008.,  i
130/2011.), a nakon prethodne suglasnosti Radničkog vijeća Tehnomont d.d. od dana 14. svibnja 2018.
godine sukladno odredbama članka 151., stavka 1., točke 8. Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14.,
i 127/17.), Predsjednica Uprave Tehnomont d.d. donijela je dana 15.svibnja 2018.godine slijedeću

ODLUKU
 O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.
U društvu Tehnomont d.d., Službenicima za zaštitu osobnih podataka imenuju se

Miljenka Vuković, e-mail: kadrovska@tehnomont.hr
Danijela Marković iz Vodnjana, e-mail: platni@tehnomont.t-com.hr .

Članak 2.
(1)Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće dužnosti:

–  vodi  brigu  o  zakonitosti  obrade  osobnih  podataka  u  smislu  poštivanja  odredbi  Uredbe  o  zaštiti  osobnih
podataka, Zakona i ostalih propisa koji  uređuju pitanja obrade osobnih podataka, praćenje poštivanja politika
voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključivši raspodjelu odgovornosti,
podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,

–  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 zbirku osobnih podataka, te uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o
zbirci (članak 14. Zakona o zaštiti osobnih podataka),
-dostavlja Agenciji za zaštitu osobnih podataka obavijest o namjeravanoj uspostavi zbirke osobnih podataka, kao i
o svakoj daljnjoj namjeravanoj obradi tih podataka, a prije poduzimanja bilo kakvih aktivnosti obrade (članak 17.
Zakona o zaštiti osobnih podataka).

– omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno članku 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

(2)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.

Članak 3.
Službene kontakt podatke Službenika za zaštitu osobnih podataka, Voditelj zbirke osobnih podataka učiniti će 
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javno dostupnim na svojim web stranicama, odnosno na drugi odgovarajući način sukladno odredbama članka 18 
a., stavka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavljaju se izvan snage sve ranije Odluke o imenovanju službenika za zaštitu 
osobnih podataka.
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