
 

 

GRADONAČELNIK  

KLASA: 119-01/19-01/12 

URBROJ: 2182/10-02-19-1 

Knin, 2. listopada 2019. godine  

  

  

 Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 

2016/679 i članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ broj 07/05, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14,  

2/18, 6/18-pročišćeni tekst i 8/19), dana 2. listopada 2019. godne, donosi 

 

 

ODLUKU 

 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

 

Članak 1. 

 

 Službenikom za zaštitu osobnih podataka u gradskoj upravi Grada Knina imenuje se 

službenica Lidija Ćurko zaposlena na radnom mjestu „stručne suradnice za opće poslove, društvene 

djelatnosti i sjednice“. 

 

Članak 2. 

 

 Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti 

podataka: 

 

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju 

obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti 

podataka;  

b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i 

politika 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;  

c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje 

njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;  

d) suradnja s nadzornim tijelom;  

e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i 

prethodno savjetovanje iz članka 36. 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. 

 

Članak 3. 

 

 Službenica Lidija Ćurko dužna je čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u 

obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njezinog prestanka 

obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 4. 

 

 O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Grad Knin će obavijestiti Agenciju za 

zaštitu osobnih podataka i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke. 

 



 Članak 5. 

 

            Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka iz članka 1. ove Odluke, 

Grad Knin će objaviti na službenim stranicama Grada Knina.  

 

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za zaštitu  

podataka, KLASA: 119-01/18-01/14, URBROJ: 2182/10-02-18-1 od 22. svibnja 2018. godine.  

 

Članak 7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

          GRADONAČELNIK 

 

                                                                                                                         dr.sc. Marko Jelić 

 


