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Temeljem članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 

te članka 38. Statuta Hrvatskog sportskog plesnog saveza od 18. veljače 2017. godine (dalje: 

Statuta HSPS-a) te članka 25. Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatskog sportskog plesnog 

saveza od 6. srpnja 2017. godine (dalje: Poslovnika o radu UO-a HSPS-a) Upravni odbor Hrvatskog 

sportskog plesnog saveza (dalje: Upravni odbor HSPS-a) je na sjednici dana 7. lipnja 2018. godine 

donio sljedeću 

 

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA  

 

Članak 1. 

 

Dragana Majcen, Zagrebačka cesta 56, Sesvete imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podataka 

u Hrvatskom sportskom plesnom savezu, Martićeva ulica 67/3, Zagreb. 

 

Članak 2. 

 

Službenica za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove: 

 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti 

osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka, 

- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih 

podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja na pitanja privatnosti i zaštitu 

osobnih podataka, 

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u 

svrhu zaštite osobnih podataka, 

- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka, 

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih 

podataka, 

- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom 

osobnih podataka. 

 

Članak 3. 

 

Službenica za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje 

sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti 

službenice za zaštitu osobnih podataka. 

 

 

Članak 4. 

 

Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka su: 

e-mail: tajnik@hsps.hr  

telefon: 01/465 11 47 

telefax broj: 01/465 11 47 

mailto:tajnik@hsps.hr
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Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim Internet stranicama 

Hrvatskog sportskog plesnog saveza . 

O imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se Agenciju za zaštitu osobnih 

podataka. 

 

  
Božidar Čavala 

Predsjednik HSPS-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članicama HSPS-a, elektroničkom poštom 

2. Agencija za Zaštitu osobnih podataka, elektroničkom poštom  

3. Dragana Majcen, elektroničkom poštom 

4. Arhiva, ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


