U skladu s člankom 37. stavak 2. c. 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 (Službeni list 119 od
04. 5. 2016. godine) (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka) a temeljem članka 48.
Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i
4/18.) gradonačelnik Grada Preloga, dana 28. svibnja 2018. godine donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 1.
Ovom Odlukom o imenovanju službenice za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu Odluka)
imenuje se Miljenka Radović, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene
djelatnosti, službenicom zaduženom za zaštitu podataka koje obrađuje Grad Prelog.
Članak 2.
Službenica za zaštitu podataka obavlja sljedeće:
- informiranje i savjetovanje gradonačelnika i službenika koji obavljaju obradu
podataka o njihovim obavezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.) (u daljnjem tekstu
Zakona) i drugih propisa o zaštiti podataka;
- praćenje primjene propisa iz prethodne alineje i politika Grada Prelogu u
odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti,
podizanje svijesti i osposobljavanje službenika koji sudjeluju u postupcima
obrade te povezane revizije;
- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu
Grada Preloga vezano uz primjenu propisa iz alineje 1. ovog članka;
- omogućava ostvarivanje prava službenika i stanovništva određenih u propisima
iz alineje 1. ovog članka;
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s pitanjima u pogledu
obrade, eventualnog prethodnog savjetovanja te savjetovanje, prema potrebi i o
svim drugim pitanjima.
Članak 3.
Službenica za zaštitu podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje
sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti
službenice za zaštitu podataka.
Članak 4.
Službeni kontakt - podaci službenice za zaštitu podataka Grada Preloga su:
Prelog, Glavna 35; e-mail: tajnica@prelog.hr; tel.: 040 638 687; fax: 040 638 691.
Članak 5.
O imenovanju službenice za zaštitu podataka obavijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih
podataka, Zagreb.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Grada Preloga.
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