DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. Cesarca4a
KLASA: 035-02/15-01/01
URBROJ: 2176-67-15-01.
Kutina, 21.12.2015.
Na temelju čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15), ravnateljica Dječjeg
vrtića Kutina donijela je dana 21.12.2015. godine sljedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Dječjem vrtiću Kutina kao tijelu javne vlasti.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama.
Članak 2.
Službenikom za informiranje imenuje se Božica Kranjčec, upr. pravnik, koja obavlja poslove tajnice u
Dječjem vrtiću Kutina
Za zamjenika službenika za informiranje imenuje se Sanja Runjić, dipl. pedagog, koja obavlja poslove
pedagoginje u Dječjem vrtiću Kutina
Članak 3.
Službenik za informiranje:
-

obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno
svom unutarnjem ustroju,
unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u
službenim dokumentima koji se odnose na rad Dječjeg vrtića Kutina kao tijela javne vlasti,
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih
Zakonom o pravu na pristup informacijama,
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim
propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Dostaviti:
1. Službeniku za informiranje
2. Internetska stranica Dječjeg vrtića Kutina
3. Povjereniku za informiranje

RAVNATELJICA:
Jasna Borovnjak

DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. Cesarca 4a
KLASA: 119-03/15-02.
URBROJ: 2176-67-15-01.
Kutina, 08.01.2015.
Na temelju čl. 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. novine, br. 103/03,118/06 ,41/08,
130/11 i 106/12), ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina donijela je sljedeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Službenik za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Kutina.
Članak 2.
Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Božica Kranjčec, koji radi na radnom
mjestu tajnika Vrtića.
Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
-

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka,
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad
obradom osobnih podataka,
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka i podzakonskim
propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

RAVNATELJICA:
Jasna Borovnjak

DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. Cesarca 4a
Na temelju čl. 34. st. 3. Zakona o radu (Nar. novine, br. 149/09.), ravnateljica Dječjeg vrtića
Čakovec donijela je dana ____________ 2012. godine sljedeću

ODLUKU
O DAVANJU PUNOMOĆI ZA PRIKUPLJANJE, OBRAĐIVANJE,
KORIŠTENJE I DOSTAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se punomoć za prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje trećim
osobama osobnih podataka radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Kutina.
Članak 2.
Osoba koja će umjesto poslodavca prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama
osobne podatke radnika je ____________________, koja radi na radnom mjestu
________________________.
Članak 3.
Osoba navedena u čl. 2. ove Odluke dužna je poslove u vezi sa zaštitom osobnih podataka
obavljati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. novine, br. 103/03.,
118/06. i 41/08.) i odredbama Zakona o radu.
Članak 4.
Ova Odluka i u njoj sadržana punomoć važi do opoziva.

RAVNATELJICA:
Jasna Borovnjak

DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. Cesarca 4a
Klasa:
Urbroj: 2176-69-12-1
Kutin, ____________

Na temelju čl. 34. st. 6. Zakona o radu (Nar. novine, br. 149/09), ravnateljica Dječjeg vrtića
Kutina donijela je dana ____________ 2012. godine sljedeću

ODLUKU
O IMENOVANJU OSOBE KOJA JE OSIM POSLODAVCA OVLAŠTENA ZA
NADZIRANJE PRIKUPLJANJA, OBRAĐIVANJA, KORIŠTENJA I
DOSTAVLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se osoba koja je osim poslodavca ovlaštena nadzirati da li se osobni
podaci radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Kutina da prikupljaju, obrađuju, koriste i
dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom.
Članak 2.
Osoba koja je umjesto poslodavca ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika
prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom je
__________________, koji radi na radnom mjestu _____________________
Članak 3.
Osoba navedena u čl. 2. ove Odluke dužna je poslove u vezi s nadziranjem zaštite osobnih
podataka obavljati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. novine, br.
103/03, 118/06 i 41/08) i odredbama Zakona o radu.
Članak 4.
Ova Odluka važi do opoziva.

R a v n a t e l j i c a:
JASNA BOROVNJAK

