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Na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (GDPR), Zakona o provedbi Opće 

uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN broj 42/18) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 

152/14, 07/17, 68/18), Školski odbor Osnovne škole  don Mihovila Pavlinovića, Podgora dana  

31. siječnja 2019. godine donosi sljedeći: 

 

PRAVILNIK 

O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

 U OSNOVNOJ ŠKOLI DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

U postupku prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka primjenjuje se Opća 

uredba o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (General Dana Protection Regulation: GDPR), 

Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi. Temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Osnovna škola  don 

Mihovila Pavlinovića, Podgora je obveznik primjene ove uredbe te je dužna nadzirati 

prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke 

uzima i koristi.  

 

Članak 2. 

Sukladno  članku 4.  stavak 1. točka 7. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) Osnovna 

škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora je voditelj zbirke osobnih podataka koji utvrđuje 

svrhu i način obrade osobnih podataka. 

 

Članak 3. 

 U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) pojedini izrazi imaju sljedeće 

značenje: 

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca odnosno identificiranu fizičku 

osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik); osoba koja se 

može identificirati jest osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz 

pomoć identifikatora kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj (OIB),  podatak o stručnoj 

spremi, podatak o zaposlenju, podatak o bankovnom računu, podatak o lokaciji 

(prebivalište/boravište), mrežni identifikator koji pružaju određeni uređaji, aplikacije i 

protokoli, koji se posebno u kombinaciji s jedinstvenim identifikatorima i drugim 

informacijama koje pružaju poslužitelji mogu upotrijebiti za izradu profila ispitanika ili  

njegovu identifikaciju.     

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima ili 

skupovima osobnih podataka bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su: 

prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, 
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korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnima, 

svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.  

Osobni podatak se može obrađivati ručno, primjenom tehničkih pomagala ili u računalnoj bazi 

osobnih podataka. Obrada osobnih podataka mora biti usklađena sa svrhama u koje su osobni 

podaci prikupljeni odnosno svrhe obrade moraju biti izrijekom navedene i opravdane u vrijeme 

prikupljanja osobnih podataka. Osobni podaci trebaju biti  relevantni  i ograničeni na ono što je 

nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju.  

Posebne kategorije osobnih podataka su podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, 

politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i 

osobni podaci o kaznenom i prekršajnom postupku. 

S obzirom na prikupljanje i daljnju obradu posebnih kategorija osobnih podataka mogu se i 

dalje obrađivati posebne kategorije osobnih podataka: 

− uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, 

− u slučajevima određenim zakonom odnosno u svrhu izvršavanja zakonskih obveza 

voditelja zbirke osobnih podataka, 

− u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada 

ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, 

− ako je ispitanik sam objavio podatke, 

− ako se obrada provodi u okviru djelatnosti ustanove, udruženja ili bilo kojeg drugog 

neprofitnog tijela s političkom, vjerskom ili drugom svrhom te pod uvjetom da se obrada 

isključivo odnosi na njihove članove te da podaci ne budu otkriveni trećoj strani bez 

pristanka ispitanika. Način pohranjivanja i posebne mjere tehničke zaštite takvih 

podataka propisani su Uredbom o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke 

zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN, broj 139/04). 

 

Povreda osobnih podataka je svako kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili 

nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim 

podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.  

Voditelj zbirke osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili 

drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.  

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije 

ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih 

podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade  ili izvršitelja obrade.  

Primatelj osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo 

tijelo kojim se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.  

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo, koje obrađuje osobne 

podatke u ime voditelja zbirke osobnih podataka na temelju ugovora ili drugog pisanog akta 

kojim se utvrđuju obveze i odgovornosti  izvršitelja obrade u odnosu na voditelja obrade. 

Privola ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje 

želja ispitanika kojim on, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu 

njegovih osobnih podataka u točno određene svrhe. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih 

podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava za zaštitu 

osobnih podataka. 
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II. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 4. 

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, djelatnici Škole dužni su informirati ispitanika 

čiji se podaci prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka te o svrsi obrade u koju 

su podaci namijenjeni.  

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno ili pisanim putem.  

 

Članak 5. 

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u 

registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem 

korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima koji obrađuju te podatke. 

 

Članak 6.  

Škola prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka: 

− osobni podaci zaposlenika Škole,  

− osobni podaci učenika Škole,   

− osobni podaci roditelja/skrbnika učenika Škole, 

− osobni podaci o članovima Školskog odbora, 

− osobni podaci o roditeljima članovima Vijeća roditelja, 

− osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje 

radnog odnosa i osoba koje šalju otvorene zamolbe za radna mjesta. 

 

Članak 7.  

Škola osobne podatke prikuplja i obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih 

uvjeta: 

− ako postoji pravni temelj za prikupljanje i obradu podataka (zakon ili drugi pravni propis 

na temelju kojeg Škola mora postupati) odnosno, da je obrada nužna radi poštovanja 

pravnih obveza Škole te u tom slučaju nije potrebna privola ispitanika, 

− ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih 

svrha, 

− da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka,   

− da je obrada nužna u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge 

fizičke osobe u slučaju kada ispitanik nije u mogućnosti dati svoj pristanak, 

− da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih 

ovlasti Škole, 

− ako je ispitanik sam objavio podatke. 
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III. OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 8. 

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je upoznati ispitanika o  svrsi radi koje se osobni podaci 

obrađuju i koriste. 

Osobni podaci koji se obrađuju i koriste moraju biti točni, potpuni i ažurni. Škola, kao voditelj 

obrade osobnih podataka je obvezna dopuniti, izmijeniti ili brisati nepotpune, netočne ili 

neažurne podatke bilo na zahtjev ispitanika ili po službenoj dužnosti te o tome obavijestiti osobu 

na koju se podaci odnose, najkasnije u roku od 30 dana. 

 

IV. DAVANJE OSOBNIH PODATAKA  

 

Članak 9. 

Voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim 

primateljima na temelju pisanog zahtjeva, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru 

zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Pisani zahtjev mora  sadržavati svrhu i pravni temelj 

za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže. 

 

Članak 10. 

      Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim primateljima voditelj obrade osobnih 

podataka dužan je informirati ispitanika o davanju osobnih podataka drugim primateljima. 

  

Članak 11. 

Informacije se ne moraju dati ispitaniku ako se osobni podaci daju na korištenje za potrebe 

obrade u statističke svrhe ili u svrhe povijesnog ili znanstvenog istraživanja ili se prikupljaju iz 

postojećih zbirki osobnih podataka ili ako je obrada osobnih podataka izričito određena 

zakonom. 

 

 

V. IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 12. 

Sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), voditelj obrade osobnih 

podataka, dužan je donijeti odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka i 

odluku o imenovanju službenika  dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom 

tijelu. Kontakt podatke službenika voditelj obrade dužan je objaviti na mrežnoj stranici. 

 

Članak 13. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka imenuje se na temelju stručnih kvalifikacija, a osobito 

stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite osobnih podataka te sposobnosti 

izvršavanja zadaća vezanih za praćenje  svih propisa o zaštiti osobnih podataka, raspodjelu 
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odgovornosti i podizanje svijesti i osposobljavanja osoba koje sudjeluje u postupcima obrade 

osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka  vodi računa o riziku povezanim s 

postupcima obrade i dužan je surađivati s nadzornim tijelom.  

Obveze službenika regulirane su čl. 38. i 39. Opće uredbe o zaštiti podataka. 

 

VI. ZAŠTITA ISPITANIKA 

 

Članak 14. 

Za prikupljanje, obradu i korištenje podataka za koje ne postoji pravni temelj određen 

postojećim zakonima i propisima ili ovim Pravilnikom, ispitanik mora dati privolu. Privola 

kojom ispitanik Školi daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest 

dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim tekstom, jasno 

naznačenom svrhom za koju se daje.  

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na 

način opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom 

(roditelj ili zakonski skrbnik djeteta). 

Ispitanik u bilo kojem trenutku ima pravo opozvati danu privolu. 

 

Članak 15 

Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom ima pravo podnijeti 

zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 16. 

 

U dijelu o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka koji nije 

uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Opća uredbe o zaštiti osobnih podataka 

(GDPR). 

 

 

Članak 17. 

           

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči i stupio na snagu 31. siječnja 2019. godine. 

Klasa:011-01/19-01/01 

Urbroj:2147/05-14-06-19-1 

Podgora,31. siječnja 2019. 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

 

        ______________________ 

                                                                       Anita Lasić, prof. 


