
  Na temelju 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 podataka) 

i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.) 

Župan Koprivničko-križevačke županije, kao Voditelj obrade, 25. svibnja 2018. donosi 

 
 

RJEŠENJE 

o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka 

 
 

I. 

 

Ovim Rješenjem o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: 

Rješenje), imenuje se Vesna Pribeg Peričić, dipl.iur., viša savjetnica za imovinsko-pravne 

poslove i razvoj ljudskih potencijala, službenicom za zaštitu osobnih podataka.  

 

 

II. 

 

Službenica za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće: 

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te službenika koji 

obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe (EU) 2016/679,+ (u daljnjem 

tekstu: Uredba) te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka; 

b) 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; 

c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka 

i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe; 

d) suradnja s nadzornim tijelom; 

e) 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. 

 

III. 

 

Službenica za zaštitu osobnih podataka dužna je 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. 

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 svrhu obrade 

podataka.  

 

IV. 

 

Službene kontakt podatke službenice za zaštitu osobnih podatka iz točke. I. ovog Rješenja 

učiniti će javno dostupnim na svojim web stranicama, te će o imenovanju službenika za zaštitu 

osobnih podataka obavijestiti Agenciju o zaštiti osobnih podataka. 
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V. 

 

Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i 

na web stranici Koprivničko-križevačke županije.  

 

 

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

 

KLASA: 080-01/18-01/3   

URBROJ: 2137/1-02/04-18-2 

Koprivnica,  25. svibnja 2018. 

                                                                                                                   ŽUPAN 

                                                                                                       Darko Koren, ing. građ.v.r. 

 

 

 

 


