
                 
 
REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA ŽUPANIJA  

GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
 
Klasa: 009-01/22-01/1 
Urbroj: 2163-4-01-22-1 
Labin, 22. travnja 2022. 
 

Temeljem  članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 od 27. 
travnja 2016. god. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom 
kretanju takvih podataka  te  o stavljanju izvan snage  Direktive 95/46/EZ (dalje: Uredbe)  i 
članka  51. Statuta  Grada Labina ( Službene novine  Grada Labina, broj 9/09, 9/10 –lektorirani 
tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) Gradonačelnik Grada Labina  
dana 22. travnja 2022. godine donosi 
  
   

ODLUKU  
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SLUŽBENIKA  ZA  ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom razrješuje se dosadašnji Službenik za zaštitu osobnih podataka i 

imenuje se novi Službenik za zaštitu osobnih podataka u Gradu Labinu. 
 

Članak 2. 
 

Razrješuje se dosadašnji Službenik za zaštitu osobnih podataka LORETA BLAŠKOVIĆ, 
dipl.iur., koja je dužnost Službenika za zaštitu osobnih podataka obavljala temeljem Odluke 
Gradonačelnika o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka u Gradu Labinu, 
KLASA: 008-01/18-01/4, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 24. svibnja 2018. godine. 

 
Članak 3. 

 
Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se SABINA ALIĆAJIĆ, dipl. 

oec.,unutarnja revizorica u Gradu Labinu. 
 

Službeni kontakt  podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: 
Telefon: 052/866-818 
Fax:      052/852-269 
E-mail:  revizor@labin.hr 
 

Članak 4. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljati će dužnosti i obvezan je:  
(a) informirati i savjetovati voditelja obrade te službenike i namještenike Grada Labina  koji 
obavljaju obradu o njihovim obvezama iz  propisa o zaštiti osobnih podataka, 
(b) brine o  poštovanju zakonitosti obrade osobnih podataka, 

mailto:revizor@labin.hr


(c) pruža savjete voditelju obrade kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu 
podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe, 
(d) surađuje s nadzornim tijelom  - Agencijom za zaštitu osobnih podataka, 
(e) djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje 
i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe,  
f) osigurava provođenje članka 30. Uredbe glede vođenja Evidencije obrade osobnih podataka  

g) najmanje jednom godišnje dužan je revidirat datume do kojih se pojedini osobni podaci smiju 

čuvati.   

h) savjetuje voditelja obrade osobnih podataka o informiranju ispitanika o svim relevantnim podacima 
u trenutku prikupljanja osobnih podataka kako je navedeno u člancima 13, 14. i 21. Uredbe.   
i) obavlja dužnosti propisane Pravilnikom o politici zaštite, nadzoru nad prikupljanjem obradi i 
korištenju osobnih podataka Grada Labina.  
 

Članak 5. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih podataka i 
informacija koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka 
obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 
Članak 6. 

 
O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Grad Labin će obavijestiti 

Agenciju o zaštiti osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja 
ove Odluke. Podaci o  imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka s podatkom o 
kontakt broju objavit će se na web stranici Grada Labina.   
 

Članak 7. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Službenika za 
zaštitu osobnih podataka („Službene novine Grada Labina“ broj 7/18.). 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 
Grada Labina“ i na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr . 

 
 
 

GRADONAČELNIK  
 

Valter Glavičić, v.r. 
 

 

http://www.labin.hr/

