
 

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split 
Tončićeva 1, 21000 Split 
OIB 74476770642 

 

Temeljem čl.37.st.1. Opće uredbe o zaštiti podataka ( u nastavku teksta:Opća uredba) i čl. 26. 
Statuta, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split ( u nastavku teksta Hrvatski dom Split) , 
koju zastupa v.d. ravnatelja Marin Kaporelo, donosi sljedeću; 

 

O D L U K U 
 

o imenovanju službenika za zaštitu podataka 
 
 

I. Za službenika za zaštitu podataka kod Voditelja obrade imenuje se TIHOMIR 
ORLIĆ, Mosećka 54, 21000 Split, OIB 43542786682 
 

II. Službenik za zaštitu podataka ispunjava uvjete iz čl.37.st.5. Opće uredbe. 
 

III. Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadaće: 
- informiranje i savjetovanje voditelja, ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 

obavljaju obradu o njihovim obvezama iz opće uredbe te drugim odredbama 
prava EU, ili RH o zaštiti podataka; 

-  praćenje poštovanja odredbi Opće uredbe te drugih odredaba prava EU, ili RH 
o zaštiti podataka i politika voditelja, ili izvršitelja obrade u odnosu za zaštitu 
osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i 
osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane 
revizije, 

- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu 
podataka i praćenje njezina izvršavanja sukladno čl. 35. Opće uredbe;  

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

 



IV. Pri obavljanju svojih zadaća službenik za zaštitu podataka vodi računa o riziku 
povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe 
obrade 

V. Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i 
podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon što 
službenik za zaštitu podataka prestane obavljati svoju dužnost. 
 

VI. Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka jesu: 
- adresa elektronske pošte: tihomir@hdsplit.hr 
- tel. broj: 021/213-773 
- mob. br.: 091/1111-541 

 
VII. Voditelj obrade će o podacima iz točke VI. ove odluke obavijestiti sve druge 

radnike i Agenciju za zaštitu osobnih podataka. 
 

VIII. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

IX. Ova Odluka se objavljuje na oglasnoj ploči Voditelja obrade. 
 
 
 
U Splitu 1. rujna 2021. 
 
 
     

Marin Kaporelo – v.d. ravnatelja   
 
 
 
 

 


