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Osnovna škola Trilj 

Poljičke Republike 18 

21 240 Trilj 

 

Klasa: 003-03/19-01/10 

URBROJ: 2175-20-01-19-1 

 

U Trilju, 29. travnja 2019. 

 

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamatenta 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 (Opća uredba o zaštiti podataka) i 

članka 74. Statuta Osnovne škole Trilj, ravnatelj donosi  

 

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

 

I. 

Službenikom za zaštitu podataka Osnovne škole Trilj imenuje se Luka Roguljić, radnik 

zaposlenom na radnom mjestu učitelja informatike.  

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: 

Ime i prezime: Luka Roguljić 

Adresa i mjesto rada: Poljičke Republike 18, 21 240 Trilj 

E –mail: luka.roguljic@skole.hr 

 

II. 

Obveze imenovane osobe iz točke I. ove Odluke su: 

 

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

obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama 

Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 

 prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće 

uredbe o zaštiti podataka i politiku 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, 

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

praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o 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. Uredbe (EU) 2016/679 te 

savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima. 

 

III. 

Imenovana osoba iz točke I. ove Odluke dužna je čuvati povjerljivost svih podataka i 

informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje 

i nakon njenog prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu o podataka 
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IV. 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu 

osobnih podataka u roku od trideset (30) dana od donošenja ove Odluke. 

 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju službenika za 

zaštitu osobnih podataka (Klasa: 003-03/18-01/12, URBROJ: 2175-20-01-18-01) od 4. lipnja 

2018. 

  

 

        Ravnatelj Škole 

        _____________ 

               Davor Hrgović, prof. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Imenovanoj osobi 

2. Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb 

3. Oglasna ploča Škole 

4. Web stranica Škole 

5. Pismohrana 


