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DJEČJI VRTIĆ "KUSTOŠIJA" 

Zagreb, S. Pasanca 5 

KLASA: 958-01/18-01/01 

URBROJ: 251-618-01-18-1 

Zagreb, 25.5.2018. 

 

 

Na temelju Opća Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27.4.2016., Zakona o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 

42/18) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića"Kustošija" (u daljnjem tekstu Vrtić), ravnateljica 

Silvija Grepl-Šain, prof. donosi 

 

 

POLITIKA (PROCEDURA) 

prikupljanja i obrade osobnih podataka 

 

Članak 1. 

 

Dječji vrtić "Kustošija"  kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne 

podatke ispitanika : 

 

      1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog 

  zajedničkog kućanstva, 

2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića, 

3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova 

 njihovog zajedničkog kućanstva, 

4. osobnih podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, 

roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva, 

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

6. osobni podaci o članovima Upravnog vijeća, 

7. osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za 

zasnivanje radnog odnosa, 

8. osobni podaci vanjskih suradnika, 

9. osobni podaci djece potencijalnih korisnika usluga, 

10.       posebna kategorija osobnih podataka:  

- članstvo u sindikatu 

- zdravstveno stanje 

- vjeroispovijest. 

 

Članak 2. 

 

Pravna osnova za prikupljanje i obradu navedenih osobnih podataka su Zakon o radu, 

Zakon o porezu na dohodak, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom 

osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, Zakon o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim 

ustanovama Grada Zagreba, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 

skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba, Pravilnik o upisu i ostvarivanju prava i  
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obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića "Kustošija" i Program zdravstvene zaštite djece, higijene i 

pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, sa svrhom:  

- sklapanja i izvršenja ugovora o radu vrtića između radnika i 

Dječjeg vrtića "Kustošija" i radi poštivanja pravnih obveza Dječjeg 

vrtića "Kustošija", 

- sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućih 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta u vrtiću i radi 

poštivanja pravnih obveza Dječjeg vrtića "Kustošija". 

 

Članak 3 

 

Svako obrada osobnih podataka koja se temelji na privoli/suglasnosti ispitanika, 

provodi se temeljem načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti, načela ograničenja svrhe, 

smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti i 

pouzdanosti. 

Prilikom obrade podataka svaki ispitanik mora biti  upoznat s pravom na  pristup 

informacijama vezanim uz postupak obrade osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka 

netočnih osobnih podataka,  mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka,  pravom na 

prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, pravom na povlačenje privole/suglasnosti, 

pravom na prigovor voditelju obrade i nadzornom tijelu, te s podacima o službeniku za zaštitu 

osobnih podataka. 

 

Članak 4. 

 

 Ravnateljica Dječjeg vrtića "Kustošija" za obradu osobnih podataka zadužuje: 

 

Tajnicu vrtića za obradu osobnih podatka: 

 

     1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog 

  zajedničkog kućanstva, 

2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića, 

3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova  

 njihovog zajedničkog kućanstva, 

4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, 

roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva, 

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

6. osobni podaci o članovima Upravnog vijeća, 

7. osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za 

zasnivanje radnog odnosa, 

8. osobni podaci vanjskih suradnika, 

9.         osobni podaci djece potencijalnih korisnika usluga, 

10. posebna kategorija osobnih podataka:  

- članstvo u sindikatu, 

- zdravstveno stanje 

- vjeroispovijest. 
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Voditeljica računovodstva, administrativno-računovodstvena djelatnica prikupljaju i 

obrađuju osobne podatke 

 

    1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog 

  zajedničkog kućanstva, 

2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića, 

3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova  

 njihovog zajedničkog kućanstva, 

4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, 

roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva, 

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

6. osobni podaci o članovima Upravnog vijeća, 

7. osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za 

zasnivanje radnog odnosa, 

8. osobni podaci vanjskih suradnika, 

9.  posebna kategorija osobnih podataka:  

- članstvo u sindikatu, 

- zdravstveno stanje 

- vjeroispovijest. 

 

Stručni suradnici i zdravstveni voditelj obrađuju osobne podatke korisnika usluge Dječjeg 

vrtića "Kustošija" 

 

       1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnim na radu i članova  

  njihovog zajedničkog kućanstva, 

2. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića, 

3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova 

 njihovog zajedničkog kućanstva, 

4. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, 

roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva, 

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

6. osobni podaci vanjskih suradnika, 

7.  osobni podaci djece potencijalnih korisnika usluga. 

 

Odgojitelji obrađuju osobne podatke korisnika usluga Dječjeg vrtića "Kustošija" 

     

1. osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića, 

2. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova 

 njihovog zajedničkog kućanstva, 

3. osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, 

roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva, 

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

 

 

Članak 5. 

 

Navedeni djelatnici dostavljaju osobne podatke primateljima i izvršiteljima obrade 

temeljem čl.6.  i čl. 9. Opće Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. 
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Članak 6. 

 

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su primjenjivati u svom radu 

informatičku zaštitu (zaštita od neovlaštenog pristupa-lozinkom) i tehničku zaštitu (svi osobni 

podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa-zaključavanjem prostorija, ormara i 

sefova). 

 

Članak 7. 

 

Osobni podaci čuvaju se u rokovima sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivske 

građe Dječjeg vrtića "Kustošija". 

 

 

Članak 8.   

 

 

Obrada osobnih podataka putem video nadzora u Dječjem vrtiću "Kustošija" provoditi 

će se u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, uzimajući u obzir interese 

ispitanika. Video nadzorom je obuhvaćena vanjska površina objekta čiji je nadzor nužan radi 

postizanja gore navedene svrhe.  

Na vidljivim mjestima označeno je naljepnicama da se vanjske površine objekta 

snimaju video nadzorom, čime se uvažava načelo transparentnosti obrade.  

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora te zaštita 

prikupljenih podataka u nadležnosti je ravnatelja Dječjeg vrtića "Kustošija" i domara.  

 

 

Članak  9. 

 

Dječji vrtić"Kustošija" kao voditelj obrade ustrojio je evidencije aktivnosti  obrade 

osobnih podataka radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog zajedničkog 

kućanstva, evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka korisnika usluga vrtića, evidenciju 

aktivnosti obrade osobnih podataka vanjskih suradnika i evidenciju aktivnosti obrade osobnih 

podataka članova Upravnog vijeća. 

 

Članak 10. 

 

Navedeni djelatnici u obvezi su čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima 

imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade koje vodi/ima 

pristup Dječji vrtić "Kustošija" Zagreb, S. Pasanca 5 te iste osobne podatke koriste isključivo 

u točno određenu (propisanu) svrhu. 

Također su u obvezi da osobne podatke kojima imaju pravo pristupa neće 

dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim 

(neovlaštenim) osobama te su u obvezi čuvanja povjerljivosti istih osobnih podataka i nakon 

prestanka prava pristupa osobnim podacima ili prestanka radnog odnosa. 

Povreda propisane procedure predstavlja materijalnu odgovornost i povredu radne 

obveze. 
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EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

 

Voditelj obrade osobnih podataka: 

Dječji vrtić "Kustošija" 

adresa vrtića: S. Pasanca 5         

sjedište vrtića: Zagreb 

OIB: 08407195933 

broj telefona: 01/3860 694     

broj faxa: 01/3860 694 

e-mail: vrtic.kustosija@zagreb.hr 

 

Predstavnik vrtića: 

Ravnateljica: Silvija Grepl-Šain, prof. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka 

naziv /ime: Nazifa Softić, tajnica 

  

Svrha obrade (opis):    

obrade osobnih podataka o djeci polaznicima vrtića/roditeljima/ostalim članovima 

zajedničkog kućanstva 

Svrha obrade određena je:  

- zakonom,  

−       za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluga Vrtića 

- od strane voditelja obrade uz privolu ispitanika 

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka: 

pisana privola ispitanika dana prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić/prilikom 

ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

 

Kategorija ispitanika:  

Djeca – korisnici usluga Vrtića (putem zakonskih zastupnika)/roditelji/staratelji/ostali 

članovi zajedničkog kućanstva  

 

Vrste podataka: 

1. ime i prezime 

2. datum i mjesto rođenja 

3. OIB 

4. adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište 

5. podaci o poslodavcu, broj telefona poslodavca 

6. broj telefona/mobitela/e-mail adresa 

7. zanimanje, stručna sprema 

8. rješenje o statusu invalida Domovinskog rata 

9. podatak o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 

10. presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom    

kućanstvu 

11. samohranost roditelja 

12. udomiteljstvo/neodgovarajuća roditeljska skrb 

13. pravo na doplatak za djecu 

14. specifične  razvojne i/ili zdravstvene potrebe 

15. teškoće u razvoju djeteta 

16. socijalne i zdravstvene prilike obitelji 
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17. primljena cjepiva 

18. zdravstveni status djeteta 

19. podaci o prihodima članova obitelji koji se vode kod nadležne porezne uprave 

20. podaci o stambenom kreditu ili ugovorenom najmoprimstvu. 

  

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:  

• nadležnom gradskom/županijskom uredu za obrazovanje  (isključivo u svrhu unosa u   

sustav e-matice radi ostvarivanja prava na subvenciju) 

• nadležnom centru za socijalnu skrb u slučaju potrebe za socijalnom zaštitom djeteta 

 • nadležnom tijelu javnog zdravstva u slučaju potrebe zaštite života i zdravlja djeteta 

• vanjskom suradniku (stomatolog, stručni radnik/suradnik u vrtiću) 

• organizatoru izleta/sportskih/kulturnih/edukativnih /zdravstvenih programa, radi 

sklapanja ugovora o osiguranju djece (isključivo ime i prezime, adresu prebivališta i 

OIB djeteta) 

• organizatoru/provoditelju sportskih/kulturnih/edukativnih/jezičnih/zdravstvenih 

programa 

• Ministarstvu znanosti i obrazovanja (isključivo za sufinanciranje javnih potreba i to 

inicijale djece) 

• Agenciji za odgoj i obrazovanje (isključivo u svrhu stručno-pedagoškog nadzora) 

• osnovnoj školi (isključivo u svrhu upisa u školu i odgode polaska u školu) 

• drugom dječjem vrtiću kod prijelaza djeteta. 

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka: 7godina od dana ispisa djeteta iz Vrtića. 

 

Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka: 

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim prostorijama i ormarima, a 

podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata 

zaposlenicima zaduženim za obradu podataka te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju 

na prenosive memorije. 
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EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

 

Voditelj obrade osobnih podataka: 

Dječji vrtić "Kustošija" 

adresa vrtića: S. Pasanca 5         

sjedište vrtića: Zagreb 

OIB: 08407195933 

broj telefona: 01/3860 694     

broj faxa: 01/3860 694 

e-mail: vrtic.kustosija@zagreb.hr 

 

Predstavnik vrtića: 

Ravnateljica: Silvija Grepl-Šain, prof. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka 

naziv /ime: Nazifa Softić, tajnica 

  

  

Svrha obrade (opis):    

obrade osobnih podataka o radnicima vrtića/njihovoj djeci/ostalim članovima zajedničkog 

kućanstva radnika 

svrha obrade određena je:  

- zakonom,  

-          za potrebe poštivanja pravnih obveza voditelja obrade 

- od strane voditelja obrade uz privolu ispitanika 

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka: 

pisana privola ispitanika dana prilikom zapošljavanja / u tijeku radnog odnosa 

 

Kategorija ispitanika: i vrste podataka 

Radnici dječjeg vrtića 

Vrste podataka: 

1. ime i prezime radnika, djeteta/ce, supružnika i/ili ostalih članova zajedničkog kućanstva, 

2. osobni identifikacijski broj (OIB) osoba pod točkom 1., 

3. spol radnika, 

4. mjesto, dan, mjesec i godina rođenja osoba pod točkom 1., 

5. državljanstvo radnika, 

6. posjedovanje i trajanje radne dozvole, ako je radnik stranac, 

7. prebivalište ili uobičajeno boravište osoba pod točkom 1. (mjesto i adresa, općina, 

županija), 

8. završeno obrazovanje radnika i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za 

rad radnika (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja 

sukladno propisima o visokom obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja tijekom rada 

koje radnici koriste u svom radu, 

9. zdravstveno stanje u vezi s prethodnim i redovitim utvrđivanjem radne sposobnosti za 

obavljanje poslova i radnih zadataka kao i u vezi čl. 24. Zakona o radu („Narodne 

novine“ 93/14 i 127/17), 

10. broj telefona/mobitela/e-mail adresa, 

11. rješenje o statusu invalida, 

12. samohranost radnika, 

13. zdravstveni status radnika i djeteta/djece, 



9 
 

14. porezne olakšice radnika/članstvo u II. stupu MO, 

15. podatke o vođenju postupka i/ili pravomoćnoj kažnjavanosti: 

      - na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za    

      neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike    

      Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene  

      dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv    

      spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i  

      djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja te bilo koje drugo  

      kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe,    

      i/ili  

            -  za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje,  

      16. podatke o izrečenoj zabrani rada ili prestanku radnog odnosa zbog nezakonitog i/ili  

            neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, i/ili izrečenoj mjeri za  

            zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, 

    17. podatke o plaći, 

    18. podatak o IBAN-u, 

    19. podaci iz čl. 3. toč. 2. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima  

          (NN 73/17). 

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:  

1. Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba  

2. Uredu Gradonačelnika Grada Zagreba 

3. nadležnom liječniku medicine rada, nadležnim ustanovama javnog zdravstva 

4. Zagrebačkom holdingu d.o.o. - podružnici Vladimir Nazor radi ostvarivanja 

Programa „Djeca u prirodi“ (za odgojitelje i stručne suradnike) 

5. nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja 

6. nadležnoj poreznoj upravi 

7. poslovnim bankama,  

8. prijevozničkim tvrtkama 

9. AZOO, HZZO, MZOS, organizatorima tečajeva/stručnog usavršavanja i 

osposobljavanja. 

 

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka: 50 godina  računajući  od dana nastanka 

 

Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka: 

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim prostorijama i  ormarima, 

a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata 

zaposlenicima zaduženim za obradu podataka te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju 

na prenosive memorije. 
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EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE  OSOBNIH PODATAKA  

 

Voditelj obrade osobnih podataka: 

Dječji vrtić "Kustošija" 

adresa vrtića: S. Pasanca 5         

sjedište vrtića: Zagreb 

OIB: 08407195933 

broj telefona: 01/3860 694     

broj faxa: 01/3860 694 

e-mail: vrtic.kustosija@zagreb.hr 

 

Predstavnik vrtića: 

Ravnateljica: Silvija Grepl-Šain, prof. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka 

naziv /ime: Nazifa Softić, tajnica 

   

Svrha obrade obavljanje dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kusatošija" 

Pravna osnova 

-određena je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuom Dječjeg vrtića 

"Kusatošija" 

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka: 

pisana privola ispitanika  

 

Kategorija ispitanika: i vrste podataka 

Članovi Upravnog vijeća DV "Kustošija" 

 

Vrste podataka: 

1. ime i prezime,  

2. osobni identifikacijski broj (OIB),  

3. spol radnika, 

4. mjesto, dan, mjesec i godina rođenja, 

5. prebivalište ili uobičajeno boravište (mjesto i adresa, općina, županija), 

6. broj telefona/mobitela/e-mail adresa, 

7. podatak o IBAN-u, 

8. podatak o zaposlenju/umirovljenju/članstvu u II. Stupu MO. 

 

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:  

- Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba,  

- Uredu Gradonačelnika Grada Zagreba, 

- nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, 

- nadležnoj poreznoj upravi, 

- poslovnim bankama. 

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka:  
Podaci se čuvaju trajno. 
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Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka: 

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim prostorijama i  ormarima, 

a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata 

zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti 

pohranjuju na prenosive memorije. 
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EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE  OSOBNIH PODATAKA  

 

Voditelj obrade osobnih podataka: 

Dječji vrtić "Kustošija" 

adresa vrtića: S. Pasanca 5         

sjedište vrtića: Zagreb 

OIB: 08407195933 

broj telefona: 01/3860 694     

broj faxa: 01/3860 694 

e-mail: vrtic.kustosija@zagreb.hr 

 

Predstavnik vrtića: 

Ravnateljica: Silvija Grepl-Šain, prof. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka 

naziv /ime: Nazifa Softić, tajnica 

  

Svrha obrade izbor kandidata temeljem raspisanog natječaja za zapošljavanje 

Pravna osnova 

- određena je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakonom o radu 

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka: 

Ispitanik sam dostavlja i otkriva svoje osobne podatke 

 

Kategorija ispitanika: i vrste podataka 

Kandidati natječaja 

 

Vrste podataka: 

1. ime i prezime kandidata, 

2. osobni identifikacijski broj (OIB), 

3. spol kandidata, 

4. mjesto, dan, mjesec i godina rođenja, 

5. državljanstvo kandidata, 

6. posjedovanje i trajanje radne dozvole, ako je kandidat stranac, 

7. prebivalište ili uobičajeno boravište (mjesto i adresa, općina, županija), 

8. završeno obrazovanje kandidata i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja 

za rad kandidata (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog 

obrazovanja sukladno propisima o visokom obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja 

tijekom rada, 

9. broj telefona/mobitela/e-mail adresa, 

10. rješenje o statusu invalida/branitelja/člana obitelji branitelja,  

11. podatke o vođenju postupka kaznenog/prekršajnog za djela iz čl.25.Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:  

- članovima Upravnog vijeća, javnosti putem web stranice (ime i prezime primljenog  

kandidata)  

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka:  
Podaci se brišu protekom roka od 7 dana od dana u koji su kandidati pozvani da dođu po 

dokumentaciju koju su priložili natječaju.  
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Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka: 

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim prostorijama i ormarima, a 

podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata 

zaposlenicima zaduženim za obradu podataka te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju 

na prenosive memorije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


