HRVATSKI SABOR

TAJNIK

KLASA: 080-02/19-01/16
URBROJ: 6541-19-1
Zagreb, 18. studenoga 2019. godine
Na temelju članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17
29/18), točke XII. stavka 1. Odluke o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 64/12),
članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i članka
1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18), tajnik Hrvatskoga
sabora donosi
i

O

ODLUKU
imenovanju službenice za zaštitu podataka
I.

saboru.

Nives Jurič, diplomirana pravnica, imenuje se službenicom za zaštitu podataka u Hrvatskome

Kontakt podatci službenice za zaštitu podataka su:
e-mail adresa: szop©saborhr
telefonski broj: 01/6303 781

II.
Zadaće službenice za zaštitu podataka su:
1.

informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju
obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili
države članice o zaštiti podataka,
praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka 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. Opće uredbe o zaštiti podataka,
suradnja s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i
prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe 0 zaštiti podataka te savjetovanje, prema
potrebi, o svim drugim pitanjima.

III.
Službenica za zaštitu podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija
sazna u obavljanju dužnosti.

i

podataka koje

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka tajnika Hrvatskoga sabora o imenovanju
službenice za zaštitu podataka KLASA: 080—02/19-01/08, URBROJ: 6544—3-19-1 od 12. lipnja 2019.
godine.
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Dostaviti:
]. Nives Jurič
2. Jasna Martinec
3. Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14
4 Osobni dosje

