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Temeljem čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u 
vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan 
snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba), direktorica Win Win Group d.o.o. za 
zapošljavanje, Jelena Hrvatin, donosi dana 04.svibnja 2018. 

 

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

Članak 1.  

Ovom odlukom određuje se osoba, službenik za zaštitu osobnih podataka te njezine obveze i 
zadaće sukladno Uredbi. 

Članak 2. 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Sara Grujić, OIB 20807893491,  koja je 
zaposlena na radnom mjestu asistenta u zapošljavanju. 

Članak 3. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće: 

1. informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju 
obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti 
podataka; 

2. praćenje poštivanja Uredbe te svih Zakona i propisa vezanih za djelatnost Win Win Group 
d.o.o. koji se tiču osobnih podatka i zaštite osobnih podatka, uključujući raspodjelu 
odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade 
osobnih podataka; 

3. pružanje savjeta, kada je zatraženo, u pogledu procjene učinaka za zaštitu podataka i praćenje 
njezina izvršavanja u skladu s čl. 35. Uredbe; 

4. suradnja s nadzornim tijelom; 

5. djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje 
i prethodno savjetovanje iz čl. 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim 
pitanjima. 

 

 



 

Članak 4. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku 
povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir ponudu, opseg, kontekst i svrhe obrade. 

 

Članak 5. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s 
obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice. Ova obveza 
traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči 
Win Win Group d.o.o. za zapošljavanje. O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 
izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja 
ove Odluke. 

 

Win Win Group d.o.o.  
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