
TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 

ZAGREB, Palmotićeva 84 

Klasa: 602-03/18-10/339 

Ur.br: 251-113-18-10- 2 

Zagreb, 19. lipnja 2018. 

 

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 59. Statuta Tehničke 

škole Zagreb, ravnatelj škole donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

 

I. 

Službenikom za zaštitu podataka Tehničke škole Zagreb, Palmotićeva 84, Zagreb, imenuje se radnik 

Mihovil Paradžik zaposlen na radnom mjestu tajnika škole.  

 

II. 

1.   Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće: 

(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju 

obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe 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.; 

(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. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima. 

2.   Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s 

postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. 

  

III. 

 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.   

 

IV. 

  Voditelj obrade obvezuje se objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podatka te ih priopćiti  

Agenciji za zaštitu osobnih podataka.  

V. 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:  

   - e-mail adresa:  mihovil.paradzik@skole.hr 

   - tel: 01/4839 262 

  

VI. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ravnatelj: 

             Darko Jurković, dipl. ing. 

 

Dostaviti:  

1. Mihovil Paradžik 

2. Dosje radnika 

3. Agencija za zaštitu osobnih podataka (nadzorno tijelo)  

4. Oglasna ploča   

5. web stranica  


