
  

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/18-01/28 

URBROJ: 2107/02-11-01-18-1 

Novi Vinodolski, 14.06.2018. godine 

 

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka, ravnateljica Dječjeg 

vrtića FIJOLICA donosi dana 14.06.2018. godine sljedeću 

 

ODLUKU 

o osobama zaduženim za obradu osobnih podataka u Dječjem vrtiću FIJOLICA 

 

I. 

U Dječjem vrtiću FIJOLICA (dalje u tekstu: Vrtić) se vrši obrada sljedećih vrsta osobnih 

podataka: 

 

              1. osobni podaci radnika 

              2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića 

              3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića 

              4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića 

              5. osobni podaci djece s posebnim potrebama - korisnika usluga Vrtića 

              6. osobni podaci članova  Upravnog vijeća 

              7. osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje 

radnog odnosa, kao i za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te u 

drugim slučajevima za koje se raspisuje javni natječaj 

              8. osobni podaci vanjskih suradnika. 

 

II. 

Osobama zaduženim za obradu osobnih podataka imenuju se: 

 

- radnik zaposlen na radnom mjestu TAJNIK/ICA imenuje se odgovornom osobom za obradu 

osobnih podataka radnika, osobnih podataka kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku 

za zasnivanje radnog odnosa, kao i za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa te u drugim slučajevima za koje se raspisuje javni natječaj, osobnih podataka vanjskih 

suradnika, osobnih podataka djece korisnika usluga Vrtića i roditelja/skrbnika djece; 

 

- radnik zaposlen na radnom mjestu VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA imenuje se 

odgovornom osobom za obradu osobnih podataka radnika, osobnih podataka vanjskih 

suradnika, osobnih podataka djece korisnika usluga Vrtića i roditelja/skrbnika djece; 

 



- radnici zaposleni na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE imenuju 

se odgovornim osobama za obradu osobnih podataka djece korisnika usluga Vrtića, 

roditelja/skrbnika djece i osobnih podataka o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga 

Vrtića; 

 

- radnica zaposlena na radnom mjestu VIŠA MEDICINSKA SESTRA imenuje se 

odgovornom osobom za obradu osobnih podataka djece s posebnim potrebama - korisnika 

usluga Vrtića, roditelja/skrbnika djece i osobnih podataka o zdravstvenom stanju djece 

korisnika usluga Vrtića. 

III. 

Imenovane osobe iz točke II. ove Odluke obavljaju poslove obrade i prikupljanja osobnih 

podataka, te druge poslove vezane uz obradu osobnih podataka Dječjeg vrtića FIJOLICA 

propisane Općom uredbom o zaštiti podataka.    

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                                                                                         Ravnateljica 

 

           Mr.sc. Nensi Dražić, prof. 

 

 

 


