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Opća uredba o zaštiti 
osobnih podataka 

PRAVA POJEDINCA PRIVOLA/

SUGLASNOST

NAČELA OBRADE 

OSOBNIH PODATAKA

PODATCI DANI POJEDINCU

Pravo na:

 ispravak

 pristup

 brisanje

 ograničenje 

obrade

 prenosivost

 prigovor

 dobrovoljno dana

 nedvosmislena

 moguće povući u 

svakom trenutke

 koristi se isključivo

u svrhu za koju je 

dana

Za djecu mlađu od 16

godina privolu daju

roditelji, odnosno

skrbnici.

Upozoriti korisnika ako

se njegovi podatci izgube

ili ako netko neovlašteno

pristupi njegovim

podatcima

 zakonitost, 

transparentnost i 

poštenost

 povjerljivost i 

cjelovitost

 pouzdanost 

 točnost

 ograničavanje svrhe

 smanjenje količine 

podataka

 o voditelju i izvršitelju obrade 

njegovih osobnih podataka

 o svrsi obrade

 o promjeni osobnih podataka

 o drugim primateljima njegovih 

osobnih podataka

 o ostalim pravima koja se odnose 

na obradu njegovih osobnih 

podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko postoji sumnja da je netko

zlouporabio Vaše osobne podatke

kontaktirajte Službenika za zaštitu

osobnih podataka Grada Velike Gorice

pisano putem pisarnice:

Službenik za zaštitu osobnih podataka

GRAD VELIKA GORICA
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Ili putem e-pošte:  

zastita.podataka@gorica.hr

PRIVATNOST I PRAVO NA ZAŠTITU 
PRIVATNOSTI jedno je od temeljnih ljudskih 
prava i sloboda svakog čovjeka.

OSOBNI PODATAK je svaka informacija koja 
se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili 
fizičku osobu koja se može identificirati na 
temelju obilježja i informacija koje su 
specifične za njezin identitet.

POSEBNA KATEGORIJA OSOBNIH 
PODATAKA: podatci o zdravlju i spolnom 
životu, rasnom ili etničkom podrijetlu, 
politička stajališta, vjerska ili druga 
uvjerenja, podatci o kaznenom ili 
prekršajnom postupku, sindikalna članstva.

Nadzorno tijelo:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA –
AZOP - Ovlaštena je za primjenu Uredbe i 
osiguravanje primjene njezinih odredaba.

RADI BOLJE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA SAVJETUJEMO VAM: 

 ne dijelite olako svoje osobne podatke 

 ne dijelite osobne podatke drugih osoba ukoliko nemate pristanak za njihovo dijeljenje 

 ne bacate u koš za smeće račune, ispise, prijepise i slične papire na kojima se nalaze Vaši osobni podatci 

 ne objavljujete na internetu i društvenim mrežama osobne podatke djece i maloljetnika 

 ne pristajete na kupnju proizvoda i usluga ukoliko Vas se uvjetuje da ste zauzvrat dužni dati svoje osobne podatke 

 

OPREZ! ČUVAJTE SVOJE OSOBNE PODATKE , ALI I OSOBNE PODATKE DRUGIH! 

mailto:zastita.podataka@gorica.hr

