
 

Službenica za zaštitu osobnih podataka 

Na temelju članka 39.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 

podatka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119/1 

od 04.05.2016. /dalje u tekstu: Opća uredba) službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje 

sljedeće zadaće: 

• informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju 

obradu o njihovim obvezama u skladu s Općom uredbom  te drugim odredbama Unije 

i  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 

• prati poštivanje Opće uredbe  te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće 

uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja u odnosu na zaštitu osobnih podataka, 

uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje 

sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije, 

• pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i 

praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe i Zakona o  provedbi 

Opće uredbe o zaštiti podataka, 

• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, 

• djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u 

pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe te 

savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima. 

 

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. 

Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s 

obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz ove Uredbe. 

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem 

svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice. 

Gradska knjižnica Labin je imenovala službenicu za zaštitu osobnih podataka s kojom možete 

stupiti u kontakt putem:  

• adresa: Gradska knjižnica Labin, Rudarska 1/A, Labin,  

• telefon: 052 852 257,  

• e-mail: dpo@gk-labin.hr   


