
DJEČJI VRTIĆ PLOČE 
Trg bana Josipa Jelačića 10 
Ploče 
KLASA: 601-02/13-01/01  
URBROJ:2165-08-13-01-11 
U Pločama, 26.11.2013. 
 
Na temelju članka 34. stavci 6. i 7., članka 150. stavak 1. podstavak 8. Zakona o radu  
(„Narodne novine“ br. 149/09., 61/11, 82/12, 73/13), članka 18.a Zakona  
o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11.) te članka  
57. stavaka 1.i 2.  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ploče ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče uz  
prethodnu suglasnost sindikata dana  26.11.2013. godine donosi slijedeću  
   
 

O D L U K U 
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 
I 
 

Imenuje se Dijana Radonić, upravna pravnica zaposlena na radnom mjestu tajnice u  Dječjem 
vrtiću Ploče, službenikom za zaštitu osobnih podataka. 
 

 
II 
 

Imenovani službenik iz točke I obavlja sljedeće dužnosti: 
 

 vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi  Zakona 
o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih 
podataka 

 upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti 
osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja 
privatnosti i zaštitu osobnih podataka, 

 upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim 
obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, 

 brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka, 
 omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih 

podataka 
 

III 
 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su: 
dvploce.tajnistvo@gmail.com, telefon broj: 020/679-954. 
 

IV 
 

Imenovani službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih 
informacija i podataka koje dozna u obavljanju svoje dužnosti. Ova obveza traje i nakon 
prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 
 



V 
 

Ova odluka objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića i Internet  stranici Vrtića  te  dostaviti 
Agenciji za zaštitu osobnih podataka u roku od trideset  (30) dana od dana donošenja. 
 
 
                                                                                    
 
                                                                                                Ravnateljica: 
                                                                                                 Sanda Zekaj 

 
  


