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Evid. broj: 01-131/2020/02-03 

Knin, 03. veljače 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine, članka 3. 

Pravilnika o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka, Evid. broj: 01-

374/2018/05-24 od dana 24. svibnja 2018. godine, direktor društva dana 03. veljače 2020. 

godine donosi slijedeću 

 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom imenuje se radnica Marija Jelavić, struč. spec. admin. publ., 

službenikom za zaštitu osobnih podataka u Upravitelju-Knin d.o.o. 

 

 

Članak 2. 

 

 Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljati će dužnosti propisane člankom 39. 

Opće uredbe o zaštiti podataka. 

 

 

Članak 3. 

 

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

podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. 

 Obveza iz stavka 1. ovog članka traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti 

službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

 

Članak 4. 

 

 O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za 

zaštitu osobnih podataka putem Izvješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih 

podataka, koje je prilog ovoj Odluci. 
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Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a njezinim stupanjem na snagu prestaje 

važiti Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka od 25. svibnja 2018. 

godine, Evid. broj: 01-375/2018/05-25. 

 

 

      Direktor: 

      Josip Kaić, mag.ing.agr. 

 
 

 

 

 

Dostaviti: 

   1. Marija Jelavić 

   2. Web stanica Društva 

   3. Agencija za zaštitu osobnih podataka 

   4. Arhiv 

 

 

 

 

 

 

 


