
 

 

 
Temeljem članka 18.a, stavka 2.  Zakona o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 

118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i članka 32. Društvenog ugovora Općinskog komunalnog poduzeća 

Sveti Petar Orehovec d.o.o. Direktor Općinskog komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec d.o.o. 

15.05.2018. godine, donio je 

 

O D L U K U 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

Članak 1. 

 Antun Petric, Direktor Općinskog komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec d.o.o., 

imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Općinskog komunalnog poduzeća Sveti 

Petar Orehovec d.o.o. 

Članak 2. 

 Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove: 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi 

Zakona o zaštiti 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 izvršenju 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; 

- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora 

nad obradom osobnih podataka.  

Članak 3. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka 

koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja 

dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Članak 4. 

Službeni kontakt - podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općinskog komunalnog 

poduzeća Sveti Petar Orehovec d.o.o. su:  

       - adresa i mjesto rada: Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec d.o.o, 

Sveti Petar Orehovec 133,      

          48267 Orehovec 

 - e- mail: komunalno.orehovec@email.t-com.hr 

 - službeni telefon/fax broj: 048/ 856-604,  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internetskoj stranici 

Općinskog komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec d.o.o (http://www.okp-svpetar-

orehovec.hr/  

 

 

Sveti Petar Orehovec, 15. svibnja 2018. 

                                            Direktor: Antun Petric 

Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec d.o.o. 

Sveti Petar Orehovec 133. 48267 Orehovec 

OIB- 89674334727      MB-2662663    IBAN-HR8823860021110090257 

tel./fax.048/856-604, e-mail: komunalno.orehovec@email.t -com.hr 



 

 

       

 

 


