
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

10000 Zagreb, Gruška 20
Tel. 01/6165 -  404, fax: 01 /6165 - 484
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Temeljem članka 52. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine”, br. 66/19),
a u vezi s člankom 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o
zaštiti podataka), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

ODLUKU

I.

Ovom Odlukom imenuje se Đurđica Biljan Volf, dipl.iur.. viša upravna savjetnica, u
Sektoru za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala, Službi za pravne poslove,
službenikom za zaštitu osobnih podataka Državne geodetske uprave, a Ljiljana
Martinović, viša stručna referentica u Sektoru za pravne poslove i vođenje ljudskih
potencijala, Službi za pravne poslove, zamjenikom službenika za zaštitu osobnih podataka
Državne geodetske uprave.

II.

Zadužuju se imenovane službenice iz točke I. ove Odluke:

1. informirati i savjetovati voditelja obrade ili izvršitelja obrade te službenike koji
obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim
odredbama Europske Unije ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka

2. pratiti poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Europske Unije
ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja
obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti,
podizanje svijesti i osposobljavanje službenika koji sudjeluju u postupcima obrade te
povezane revizije

3. pružati savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i
praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka

4. surađivati s Agencijom za zaštitu osobnih podataka
5. djelovati kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u

pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o



zaštiti podataka te savjetovanje, prema potrebi i o svim drugim pitanjima
6. omogućiti ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti

podataka

III.

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka KLASA: 041-01/18-01/02, URBROJ: 541-07-
01/4-19-5 od 27.08.2019. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i. ing. geod.

Dostaviti:
1. Đurđica Biljan Volf, ovdje
2. Ljiljana Martinović, ovdje
3. Kabinet glavnog ravnatelj a, ovdj e
4. Središnji ured, n/r načelnika, voditelja Samostalnih službi/odjela, ovdje
5. Pismohrana


