KLASA: 080-01/21-02/1
URBROJ: 2109/1-01-21-01
Čakovec, 1. veljače 2021.
Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.
travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 1. Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), župan Međimurske županije donosi

RJEŠENJE
o imenovanju službenice za zaštitu podataka
I.

KSENIJA POSAVEC, stručna specijalistica javne uprave, na radnom mjestu voditeljice

Odsjeka za osobna stanja građana u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne
poslove Međimurske županije, imenuje se službenicom za zaštitu podataka u Međimurskoj

županiji.

Kontakt podaci službenice su:
Broj telefona: 040/374 019
E-mail: ksenija.posavec@medjimurska-zupanija.hr
II.

Zadaci službenice za zaštitu podataka:

-

informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te službenike i namještenike
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 poštivanje 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 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
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

-

surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i

-

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.

Službenica za zaštitu podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih
zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2021. godine i objavljuje se na službenim web
stranicama Međimurske županije.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju
službenika za zaštitu osobnih podataka, KLASA: 080-01/18-02/1, URBROJ: 2109/1-01-18-01 od
6,. ožujka 2018. godine.

DOSTAVITI:
1. Ksenija Posavec, ovdje.
2. Agencija za zaštitu osobnih podataka.
Zagreb, Martićeva ulica 14.
3. Web stranica Međimurske županije, ovdje.
4. Za osobni očevidnik, ovdje.
5. Pismohrana, ovdje.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

