
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD 

Park hrvatskih branitelja 3  

IVANIĆ-GRAD 

 

Na temelju  članka  56. Statuta Dječjeg vrtića Ivanić-Grad (KLASA:012-03/16-01/01, 

URBROJ:238/10-77-02-16-1), a u svezi primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 

(EU) 2016/679 i članka 4. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka u Dječjem vrtiću 

Ivanić Grad (KLASA:012-04/18-01/02, URBROJ:238/10-77-02-18-2) ravnateljica utvrđuje 

 

 

 

PRAVILA  

PRIVATNOSTI 
 

 

I. UVOD 

 

Ovim Pravilima privatnosti Dječji vrtić Ivanić Grad (u daljem tekstu: Dječji vrtić) nastoji 

ostvariti cilj zaštite privatnosti tijekom obavljanja svoje djelatnosti, kao i postupanja sukladno 

pravilima utvrđenim u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakonu o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 42/18). 

Cilj Pravila privatnosti je korisnike usluga Dječjeg vrtića, kao i treće osobe čije osobne 

podatke obrađuje,  na što jednostavniji način obavijestiti o tome koji se osobni podaci 

prikupljaju i obrađuju, koje su osnove i svrhe za prikupljanje i obradu, na koji način se 

obrađuju osobni podaci, koliko se dugo pohranjuju, dijele, te štite osobne podatke koje Dječji 

vrtić posjeduje.  

Pravilima privatnosti posebna pozornost posvećuje se pravima svih fizičkih osoba 

(ispitanika), a glede njihovih prava na pristup svojim osobnim podacima, kao i njihovim 

pravima u vezi zaštite svojih osobnih podataka. 

Od 25. svibnja 2018. godine, od kada su se počeli primjenjivati novi propisi u području zaštite 

osobnih podataka kao što su: 

 Opća uredba o zaštiti podataka (poznatija kao GDPR - vidi puni naziv i tekst Opće 

uredbe);  

 Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18),  

Dječji vrtić u obradi osobnih podataka, počeo je postupati, a s ciljem zaštite osobnih podataka 

svih ispitanika sukladno naprijed navedenim propisima. 

 

O Dječjem vrtiću  

 

Dječji vrtić je ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i 

predškolske dobi, a ostvaruje se na temelju Programskog usmjerenja i pozitivnih propisa iz 

područja predškolskog odgoja. 

 



Više o Dječjem vrtiću zainteresirane osobe mogu pronaći na internet stranici Dječjeg vrtića - 

kategoriji „O nama“, a stupiti u kontakt se može na slijedeći način: 

- pisanim putem na adresu Park hrvatskih branitelja 3, Ivanić-Grad; 

- putem elektroničke pošte: info@djecjivrtic-ivanic.hr ili 

- osobno, na naprijed navedenoj adresi. 

 

Djelokrug rada Dječjeg vrtića uređen je u osnovi propisima Republike Hrvatske i internim 

aktima, a koji su istaknuti na Internet stranicama dječjeg vrtića – kategorija „Pravo na pristup 

informacijama“ – Značajniji propisi i dokumenti u predškolskom odgoju 

(http://www.djecjivrtic-ivanic.hr/). 

 

 

II. KOJE OSOBNE PODATKE DJEČJI VRTIĆ  PRIKUPLJA I OBRAĐUJE 

 

U okviru svog poslovanja Dječji vrtić može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka, 

a prema kategorijama ispitanika i pravnim osnovama, kako slijedi: 

- na temelju pozitivnih propisa iz područja predškolskog odgoja, a za potrebe pružanja 

programa predškolskog odgoja; 

- na temelju pozitivnih propisa iz radno-pravnih odnosa, za potrebe ostvarivanja prava i 

obveza iz radnog odnosa - osobni podaci radnika; 

- na temelju poslovne potrebe, radi izvršenja ugovora, osobni podaci ugovornih strana s 

kojima je Dječji vrtić u ugovornom odnosu (korisnici usluga, radnici, ponuditelji i sl.);  

- na temelju poslovne potrebe, radi zapošljavanja, osobni podaci od kandidata za 

zapošljavanje u Dječjem vrtiću. 

 

Kod prikupljanja osobnih podataka Dječji vrtić posvećuje pozornost poštivanju odredbi Opće 

uredbe o zaštiti podataka, kada se osobni podaci prikupljaju prvi put od ispitanika, kada nisu 

prikupljeni od ispitanika, o izvoru osobnih podataka, te dolaze li iz javno dostupnih izvora i 

sl. 

 

 

III. NAČIN OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

 

Osobni podaci ispitanika prvenstveno se prikupljaju i obrađuju na zakonit, pošten i razvidan 

način, što znači da se prikupljaju u onim slučajevima kada isto predstavlja obvezu postupanja 

sukladno pozitivnim propisima, kada je isto potrebno za izvršavanje ugovornih obveza i sve 

to u mjeri u kojoj je nužno, pri čemu ispitanici na koje se osobni 

podaci odnose uvijek mogu ostvariti uvid u svoje osobne podatke, kao i u ostalim slučajevima 

određenim Općom uredbom o zaštiti podataka. 

Dječji vrtić vodi brigu da su osobni podaci koje posjeduje točni i ažurni, a da se oni osobni 

podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odgađanja isprave. 

Radnici Dječjeg vrtića su na jasan i nedvosmislen način obaviješteni da su dužni s posebnom 

pažnjom postupati s osobnim podacima ispitanika te štititi informacije i osobne podatke za 

koje su odgovorni (internim aktima, izjavama o povjerljivosti i sl.), a radnici koji obrađuju 
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osobne podatke obvezni su povjerljivost osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti 

pristupa osobnim podacima, te da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima 

predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa. 

Dječji vrtić osobne podatke ispitanika dužan je otkrivati ili učiniti dostupnim trećim osobama 

u slučajevima određenim pozitivnim propisima. 

 

 

IV. POHRANA I ROKOVI ČUVANJA 

 

Osobni podaci čuvaju se sukladno propisima i općima aktima Dječjeg vrtića koji uređuju 

zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, te posebnih propisa.  

Brisanje osobnih podataka na zahtjev ispitanika provodi se bez odgađanja, ako su ispunjeni 

uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. 

 

 

V. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

 

Radi zaštite osobnih podataka dječji vrtić primjenjuje tehničke i organizacijske sigurnosne 

mjere kojima se sprječava neovlašteni pristup osobnim podacima i opremi, neovlaštena 

uporaba osobnih podataka ili njihova nezakonita obrada, slučajni gubitak osobnih podataka, 

njihovo oštećenje ili uništenje, neovlaštena promjena osobnih podataka te svaka druga 

zlouporaba. 

U Dječjem vrtiću na snazi i Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka u Dječjem vrtiću 

Ivanić Grad, a kojim se uređuje pitanje obrade osobnih podataka i zaštite pojedinca u pogledu 

iste (objavljen na Internet stranicama Dječjeg vrtića pod kategorijom - „Zaštita osobnih 

podataka“).  

 

 

VI. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 

Dječji vrtić imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka koji je neovisan (ne prima 

nikakve upute u pogledu izvršenja svojih zadaća) i djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i 

njegovih osobnih podataka, pri čemu je dužan je čuvati povjerljivost svih podataka koje sazna 

u obavljanju svojih dužnosti. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka nadzire primjenu ovih Pravila privatnosti, te svih 

ostalih propisa kojima su definirana pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih 

podataka.  

Radi ostvarivanja prava na pristup svojim osobnim podacima ili kao i u slučaju da ispitanik 

smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka ispitanik se može 

obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka. 

 

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka su: 

- e-mail: info@djecjivrtic-ivanic.hr 

- telefonski broj: 01/2889-299. 



 

VII. PRAVA ISPITANIKA 

 

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci.  

Ako se isti podaci obrađuju, ostvariti pravo na pristup informaciji koji se osobni podaci 

obrađuju i u koju svrhu, kategorijama osobnih podataka, primateljima osobnih podataka, 

razdoblju pohrane te izvoru osobnih podataka. 

Ispitanik ima pravo dobiti informaciju o pravu na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade te 

o podnošenju prigovora na obradu osobnih podataka ili pritužbe nadzornom tijelu. 

Dječji vrtić osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije 

svojih osobnih podataka ispitanik može ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe 

negativno na prava i slobode drugih ispitanika. 

U slučaju netočnih podataka, ispitanik može zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju 

nepotpunosti, njihovu dopunu.  

Ispitanik može zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega, a Dječji vrtić ima 

obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za 

brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne 

primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka nužna za ispunjavanje obveza propisanih 

pozitivnim propisima. 

U određenim slučajevima može se od Dječjeg vrtića zatražiti ograničenje obrade, primjerice u 

slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu 

provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a ispitanik  se protivi brisanju osobnih 

podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je uložen 

prigovor na obradu. 

U svakom trenutku ispitanik ima pravo uložiti prigovor Dječjem vrtiću na obradu svojih 

osobnih podataka. 

Ispitanik navedena prava može ostvariti na sljedeći način: 

- dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Dječji vrtić Ivanić Grad, n/p Službenik za zaštitu 

osobnih podataka, Park hrvatskih branitelja 3, Ivanić-Grad; 

- porukom elektroničke pošte na e-mail: info@djecjivrtic-ivanic.hr ili 

- pozivom na telefonski broj 01/2889-299. 

 

Na odluku Dječjeg vrtića kojom se odlučuje o nekom od vaših prava vezanih za zaštitu 

osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa 

sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 14 (http://azop.hr). 

 

 

VIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KOD PRAVA NA PRISTUP 

INFORMACIJAMA 

 

Dječji vrtić je obveznik primjene Zakona o pravu na pristup informacijama. O javnosti rada 

Dječjeg vrtića i prava na pristup informacijama zainteresirane osobe mogu saznati na internet 

stranicama Dječjeg vrtića pod kategorijom - "Pravo na pristup informacijama". 
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