
REPUBLIKA HRVATSKA 

TRGOVAČKA ŠKOLA 

Trg J. F. Kennedyja 4 

10000 ZAGREB  

 

KLASA: 602-03/21-17/05 

URBROJ: 251-107-01-21-13 

Zagreb, 24. svibnja 2021. godine 

 

 

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 

travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretnju 

takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46EZ (Opća uredba o zaštiti 

podataka) i članka 52. Statuta Trgovačke škole, ravnatelj Trgovačke škole Darko Grgurić, 

prof. donosi  

 

 

O D L U K U 

o imenovanju Službenika za zaštitu podataka 

 

 

I. 

Imenuje se Danijela Šujster Premužić, dipl. iur., Službenikom za zaštitu podatka u 

Trgovačkoj školi. 

 

II. 

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadaće: 

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 

obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države 

članice o zaštiti podataka; 

b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti 

podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih 

podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja 

koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije; 

c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinaka na zaštitu podataka i 

praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka; 

d) suradnja s nadzornim tijelom; 

e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što 

uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka, te 

savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima. 

 

III. 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su e-mail: 

tajnistvo@trgovacka-skola.hr, telefon-telefkaks: 01/2322-944. 

 

mailto:tajnistvo@trgovacka-skola.hr


 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

V. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju 

Službenika za zaštitu osobnih podataka, KLASA: 602-03/12-17/001, URBROJ: 251-107-01-12-

0002 od 12. siječnja 2012. godine. 

 

 

                                                                                                                                Ravnatelj: 

                                                                                                                    /Darko Grgurić, prof./ 


