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ODLUKU O  OSOBAMA ODGOVORNIM ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA U 

DJEČJEM VRTIĆU MARINA 

 

Članak 1.  
 
U Dječjem vrtiću Marina vrši se obrada slijedećih osobnih podataka: 
 

1. Osobni podaci radnika 

2. Osobni podaci djece korisnika usluga VVrtića 
3. Osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića 
4. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića 
5. Osobni podaci o članovima tijela upravljanja – Upravnog vijeća 
6. Osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog 

odnosa 
7. Osobni podaci vanjskih suradnika 

8. Osobni podaci osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa 

 
 

Članak 2.  
 
Osobama odgovornim za obradu osobnih podataka imenuju se: 
 

1. NORA ĐOKIĆ imenuje se odgovornom osobom za obradu osobnih podataka radnika, 
osobnih podataka o članovima tijela upravljanja-, osobnih podataka o kandidatima 
koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa i osobnih 
podataka osoba na stručnom osposobljavanju.. 

 

2. JELENA DUJMOV koja obavlja poslove  računovodstva Dječjeg vrtića Marina 
imenuje se odgovornom osobom za obradu osobnih podataka radnika vezani za 
obračun plaće (podaci o  plaći, bolovanju, korištenje godišnjeg odmora, obustava na 
plaći, podaci o računima radnika i drugi podaci o radnicima). 

 

3. IVANA ULJEVIĆ zaposlena na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga imenuje 
se odgovornom osobom za obradu osobnih podataka djece korisnika usluga Vrtića I 
roditelja/skrbnika djece Dječjeg vrtića Marina. 

 



4. NADA KOVAČIĆ LUKIĆ  zaposlenom na radnom mjestu više medicinske sestre 
imenuje se odgovornom osobom za obradu osobnih podataka o zdravstvenom stanju 
I posebnim potrebama djece korisnika usluga Vrtića. 

5. ODGOJITELJI koji sudjeluju u prikupljanju i obradi osobnih podatka djece  imenuju se 
odgovornim osobama za obradu osobnih podataka djecei roditelja koje unose u 
imenike I imatičnu knjigu djece. 

 
Članak 3. 

  
Imenovane osobe iz članka 2. Ove Odluke obavljaju poslove obrade i prikupljanja osobnih 
podataka, poslove vezane za upisivanje podataka u evidenciju aktivnosti te druge poslove 
vezane za obradu osobnih podataka propisane općom uredbom o zaštiti podataka. 
  

Članak 4. 
   

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

  
Ravnateljica: 

_____________________ 
 
 
  

DOSTAVITI:  
 

1. Imenovanim odgovornim osobama, ovdje 
2. Pismohrana, ovdje 
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