Na temelju odredbe članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od
27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ u daljnjem tekstu Opća uredba
o zaštiti podataka) i u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka dajemo sljedeću
informaciju o pravima ispitanika koji podnose zahtjev za nazočnost na sjednicama Skupštine
Međimurske županije i njezinih radnih tijela
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SVRHA OBRADE RADI KOJE SE
UPOTREBLJAVAJU OSOBNI
PODACI I PRAVNA OSNOVA ZA
OBRADU / LEGITIMNI INTERES
VODITELJA OBRADE

Na temelju odredbe članka 130. Poslovnika Skupštine
Međimurske županije građani i najviše po dva predstavnika
udruga građana i drugih pravnih osoba imaju pravo
prisustvovati sjednicama Skupštine i njezinih radnih tijela.
Zainteresirane osobe dužne su pisanim putem (putem
obrasca) obavijestiti predsjednika Skupštine, odnosno
predsjednika radnog tijela, o svojoj nazočnosti odnosno
nazočnosti svojih predstavnika na sjednici Skupštine ili njezinih
radnih tijela, najkasnije dan prije sjednice. Predsjednik
Skupštine, odnosno predsjednik radnog tijela, može ograničiti
broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i
održavanja reda na sjednici.

POSTOJANJE PRIMATELJA ILI
KATEGORIJE OSOBNIH
PODATAKA

Nema daljnjih primatelja niti kategorija osobnih podataka

PRIJENOS I OBRADA PODATAKA

Voditelj obrade ne namjerava osobne podatke prenositi trećim
zemljama izvan EU, niti namjerava osobne podatke obrađivati
u druge svrhe

RAZDOBLJE U KOJEM ĆE SE
OSOBNI PODACI POHRANITI

Zahtjev za nazočnost na sjednicama Skupštine Međimurske
županije biti će pohranjen 1 godinu

OSTVARIVANJE PRAVA
ISPITANIKA U VEZI OBRADE
OSOBNIH PODATAKA

Ispitanici mogu zaštiti svoja prava vezana uz obradu podataka
putem službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail:
gdpr@medjimurska-zupanija.hr

PRIKUPLJANJE OSOBNIH
PODATAKA
POSLJEDICA NE PRUŽANJA
OSOBNIH PODATAKA

Ne vrši se zbog zakonske/ugovorne obveze
niti kao nužan uvjet za sklapanje ugovora
Neodobravanje nazočnosti na sjednicama Skupštine
Međimurske županije odnosno na sjednicama radnih tijela

NADZORNO TIJELO ZA
PODNOŠENJE PRIGOVORA

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000
Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr

