
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ 

Č A K O V E C 

 

Klasa: 115-06/15-01 
Urbroj: 2109-50-15-02 

Čakovec, 21.12.2015. 

 

 Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 
106/12) i čl. 163. Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, ravnateljica Škole donosi: 

 

O D L U K U 

o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka 

 

1. Andrijana Dragičević, koja radi na poslovima tajnika Škole, imenuje se osobom za zaštitu 
osobnih podataka Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec. 

 

2. Osoba za zaštitu osobnih podataka: 

- skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka, 
- upozorava tijela i radnike Škole na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima 

planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih podataka, 

- upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite 
osobnih podataka, 

- skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Škole prema Agenciji za zaštitu 

osobnih podataka, 

- izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka, 
- daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka, 

- daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka, 

- prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže 
poboljšanje tih mjera, 

- daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka. 

 
3. Osoba za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka 

koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti 

službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 
4. Obavijest o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podatka potrebno je dostaviti Agenciji za 

zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke putem izvješća 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. 
 

5. Službeni kontakt – podaci osobe za zaštitu osobnih podataka jesu: 

 - e-mail: tajnistvo@os-umjetnicka-ck.skole-hr 
- telefonski broj: 040/390-801 

- telefaks: 040/390-802. 

 

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama  i 
oglasnoj ploči Škole. 

  

 
       Ravnateljica: 

       Senka Bašek-Šamec, prof. 

  

Dostaviti: 1. Andrijana Dragičević 
  2. Pismohrana, ovdje 
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