Poslovni direktor SDP-a Hrvatske kao Voditelja i Izvršitelja obrade podataka temeljem
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 i
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) od 27. travnja 2018. donosi i
objavljuje na oglasnoj ploči s danom 29.05.2018 . godine sljedeći:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.
1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu
obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka.
2.
Ovim se Pravilnikom štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo
pravo na zaštitu osobnih podataka.
Članak 2.
1. Ovaj Pravilnik primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja
automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava
pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Članak 3.
Načela obrade osobnih podataka
1. Osobni podaci moraju biti:
(a) zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika
(b)prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji
nije u skladu s tim svrhama
(c) primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se
obrađuju
(d)točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da
se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja
izbrišu ili isprave
(e) čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je
potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju
(f) obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka,
uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja
ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera

Članak 4.
Zakonitost obrade
1. Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od
sljedećega:
(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih
svrha;
(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se
poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

Članak 5.
Uvjeti privole
1.
Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik
dao privolu za obradu svojih osobnih podataka.
2.
Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev
za privolu mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u
razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Svaki dio
takve izjave koji predstavlja kršenje Ovog Pravilnika nije obvezujući.
3.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne
utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole,
ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i
njezino davanje.
4.
Kada se procjenjuje je li privola bila dobrovoljna, u najvećoj mogućoj mjeri uzima se
u obzir je li, među ostalim, izvršenje ugovora, uključujući pružanje usluge, uvjetovano
privolom za obradu osobnih podataka koja nije nužna za izvršenje tog ugovora.
Članak 6.
Obrada posebnih kategorija osobnih podataka
1. Zabranjuje se obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička
mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih
podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji
se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
2. Stavak 1. ne primjenjuje se ako je ispunjen jedno od sljedećeg:
(a) ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha
(b) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja
obrade ili ispitanika u području radnog prava;

(c) obrada se provodi u sklopu legitimnih aktivnosti s odgovarajućim zaštitnim mjerama
zaklade, udruženja ili drugog neprofitnog tijela s političkim, filozofskim, vjerskim ili
sindikalnim ciljem te pod uvjetom da se obrada odnosi samo na članove ili bivše članove
tijela ili na osobe koje imaju redovan kontakt s njom u vezi s njezinim svrhama i da osobni
podaci nisu priopćeni nikome izvan tog tijela bez privole ispitanika
(d) obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik
(e) obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

Članak 7.
Obrada koja ne zahtijeva identifikaciju
1. Ako se u svrhe u koje voditelj obrade obrađuje osobne podatke ne zahtijeva ili više ne
zahtijeva da voditelj obrade identificira ispitanika, voditelj obrade nije obvezan zadržavati,
stjecati ili obrađivati dodatne informacije radi identificiranja ispitanika samo u svrhu
poštovanja ovog Pravilnika.
2. Ako u slučajevima iz stavka 1.ovog članka voditelj obrade može dokazati da nije u
mogućnosti identificirati ispitanika, voditelj obrade o tome na odgovarajući način obavješćuje
ispitanika, ako je to moguće.

Članak 8.
Transparentne informacije, komunikacija i modaliteti za ostvarivanje prava ispitanika
1.
Voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere kako bi se ispitaniku pružile sve
informacije u vezi s obradom u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom
obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Informacije se pružaju u pisanom obliku ili
drugim sredstvima, među ostalim, ako je prikladno, elektroničkim putem. Ako to zatraži
ispitanik, informacije se mogu pružiti usmenim putem, pod uvjetom da je drugim sredstvima
utvrđen identitet ispitanika.
2.
Voditelj obrade ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama bez
nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.
Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost
i broj zahtjeva. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku
od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako ispitanik
podnese zahtjev elektroničkim putem, informacije se pružaju elektroničkim putem ako je to
moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.
3.
Ako voditelj obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika, voditelj obrade bez odgađanja i
najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje ispitanika o razlozima zbog kojih
nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.
4.
Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova
učestalog ponavljanja, voditelj obrade može:

(a) naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja
informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu
(b) odbiti postupiti po zahtjevu.
Teret dokaza očigledne neutemeljenosti ili pretjeranosti zahtjeva jest na voditelju obrade.
6.
Ako voditelj obrade ima opravdane sumnje u pogledu identiteta pojedinca koji
podnosi zahtjev voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za
potvrđivanje identiteta ispitanika.

Članak 9.
Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika
1. Ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, voditelj
obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pruža sve sljedeće informacije:
(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja
obrade
(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo
(c) svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu
(d) legitimne interese voditelja obrade ili treće strane
(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka
2. Osim informacija iz stavka 1., voditelj obrade u trenutku kada se osobni podaci
prikupljaju pruža ispitaniku sljedeće dodatne informacije potrebne kako bi se osigurala
poštena i transparentna obrada:
(a)

razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije
kojima se utvrdilo to razdoblje

(b) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak
ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili
prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka
(c)

postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na
zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena

(d) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
(e)

informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili
uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i
koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže

3.
Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je
različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, voditelj obrade prije te dodatne obrade
ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz stavka 2.

Članak 10.
Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika
1. Ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće
informacije:
(a)

identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, ako je
primjenjivo

(b)

kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo

(c)

svrhe obrade kojoj su namijenjeni osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu

(d)

kategorije osobnih podataka o kojima je riječ

(e)

primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prema potrebi

(f)

ako je primjenjivo, namjeru voditelja obrade da osobne podatke prenese primatelju u
trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke

2. Osim informacija iz stavka 1. voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije
neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade s obzirom na ispitanika:
(a) razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije
kojima se utvrdilo to razdoblje
(b) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak
ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika i
prava na ulaganje prigovora na obradu te prava na prenosivost podataka
(c) postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na
zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena
(d) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
(e) izvor osobnih podataka i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora
3. Voditelj obrade pruža informacije iz stavaka 1. i 2.:
(a) unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od jednog
mjeseca, uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka
(b)ako se osobni podaci trebaju upotrebljavati za komunikaciju s ispitanikom, najkasnije u
trenutku prve komunikacije ostvarene s tim ispitanikom
(c) ako je predviđeno otkrivanje podataka drugom primatelju, najkasnije u trenutku kada su
osobni podaci prvi put otkriveni.
4. Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je
različita od one za koju su osobni podaci dobiveni, voditelj obrade prije te dodatne obrade
ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz
stavka 2.
5. Stavci od 1. do 4. ne primjenjuju se ako i u mjeri u kojoj:
(a)

ispitanik već posjeduje informacije

(b)

pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore

(c)

dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom je propisano pravom Unije ili pravom
države članice kojem podliježe voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere
zaštite legitimnih interesa ispitanika

(d)

ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne
tajne koju uređuje pravo Unije ili pravo države članice
Članak 11.
Pravo ispitanika na pristup

1. Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se
odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i
sljedećim informacijama:
(a)

svrsi obrade

(b)

kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ

(c)

primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni
ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili
međunarodnim organizacijama

(d)

ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti
pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog
razdoblja

(e)

postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje
osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose
na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

(f)

pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

(g)

ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj
informaciji o njihovu izvoru

(h)

postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te,
barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici
riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

2.
Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik
ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu. koje se odnose na
prijenos.
3.
Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne
kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju
administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako
ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.
4.
Pravo na dobivanje kopije iz stavka 3. ne smije negativno utjecati na prava i slobode
drugih.

Članak 12.
Pravo na ispravak
Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih
osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima
pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Članak 13.
Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
1. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na
njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne
podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
(a)

osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi
način obrađeni

(b)

ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u i ako ne postoji druga pravna
osnova za obradu

(c)

ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu. te ne postoje jači legitimni razlozi za
obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu

(d)

osobni podaci nezakonito su obrađeni

(e)

osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava
države članice kojem podliježe voditelj obrade

(f)

osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva. Ako je
voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je obrisati te osobne podatke,
uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima
razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji
obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve
poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u mjeri u kojoj je obrada nužna:
(a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
(b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države
članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri
izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

Članak 14.
Pravo na ograničenje obrade
1. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno
jedno od sljedećeg:
(a) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade
omogućuje provjera točnosti osobnih podataka

(b)obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži
ograničenje njihove uporabe
(c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
(d)ispitanik je uložio prigovor na obradu te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi
voditelja obrade razloge ispitanika
2.
Ako je obrada ograničena stavkom 1., takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo
uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih
zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije
ili države članice.
3.
Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade na temelju stavka 1. voditelj obrade
izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Članak 15.
Obveza izvješćivanja u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili
ograničenjem obrade
Voditelj obrade priopćuje svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje
obrade provedeno primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže
nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o tim
primateljima ako to ispitanik zatraži.
Članak 16.
Pravo na prenosivost podataka
1. Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio
voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te
ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja
obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada temelji na privoli, ugovoru ili ako se
obrada se provodi automatiziranim putem.
2. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka ispitanik ima pravo na izravni
prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

Članak 17.
Pravo na prigovor
1.
Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti
prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Voditelj obrade više ne smije
obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni

razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja,
ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
2.
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom
trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za
potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim
izravnim marketingom.
3.
Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se
ne smiju obrađivati u takve svrhe.
4.
Najkasnije u trenutku prve komunikacije s ispitanikom, ispitaniku se izričito mora
skrenuti pozornost na pravo iz stavaka 1. i 2. te se to mora učiniti na jasan način i odvojeno
od bilo koje druge informacije.

Članak 18.
Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila
1. Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na
automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na
njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.
2. Stavak 1. ne primjenjuje se ako je odluka:
(a) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka
(b) dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje
također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa
ispitanika
(c) temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
3.
U slučajevima iz stavka 2. točaka (a) i (c) voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere
zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju
voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.
4.
Članak 19.
Obveze voditelja obrade
1. Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina
vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade provodi odgovarajuće
tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u
skladu s ovim Pravilnikom. Te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.
Članak 20.
Tehnička i integrirana zaštita podataka
1. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i
svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode
pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, voditelj obrade, i u vrijeme određivanja

sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske
mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite
podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako
bi se ispunili zahtjevi iz ovog Pravilnika i zaštitila prava ispitanika.
2.
Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se
osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku
posebnu svrhu obrade. Ta se obveza primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka,
opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama
osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni
neograničenom broju pojedinca.
Članak 21.
Izvršitelj obrade
1.
Ako se obrada provodi u ime voditelja obrade, voditelj obrade koristi se jedino
izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i
organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz ovog Pravilnika i da se
njome osigurava zaštita prava ispitanika.
2.
Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog
posebnog ili općeg pisanog odobrenja voditelja obrade. U slučaju općeg pisanog odobrenja,
izvršitelj obrade obavješćuje voditelja obrade o svim planiranim izmjenama u vezi s
dodavanjem ili zamjenom drugih izvršitelja obrade kako bi time voditelju obrade omogućio
da uloži prigovor na takve izmjene.
3.
Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom ili drugim pravnim aktom
u skladu s pravom Unije ili pravom države članice, koji izvršitelja obrade obvezuje prema
voditelju obrade, a koji navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu
osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

Članak 22.
Obrada pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade
Izvršitelj obrade i bilo koja osoba koja djeluje pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja
obrade koja ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to ne zatraži voditelj
obrade, osim ako to nalaže pravo Unije ili pravo države članice.
Članak 23.
Evidencija aktivnosti obrade
1. Svaki voditelj obrade i predstavnik voditelja obrade, ako je primjenjivo, vodi evidenciju
aktivnosti obrade za koje je odgovoran. Ta evidencija sadržava sve sljedeće informacije:
(a)

ime i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, zajedničkog
voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade

(b)

svrhe obrade

(c)

opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka

(d)

kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti
otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne
organizacije

(e)

ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili
međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili
međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa, dokumentaciju o
odgovarajućim zaštitnim mjerama

(f)

ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija
podataka

g)

(g)

ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

h)

2.
Svaki izvršitelj obrade i predstavnik izvršitelja obrade, ako je primjenjivo, vodi
evidenciju svih kategorija aktivnosti obrade koje se obavljaju za voditelja obrade, koja
sadržava:

)

(a) ime i kontaktne podatke jednog ili više izvršitelja obrade i svakog voditelja obrade u čije
ime izvršitelj obrade djeluje te, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade ili
izvršitelja obrade
(b) kategorije obrade koje se obavljaju u ime svakog voditelja obrade
(c) ako je primjenjivo, prijenos osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu
organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u
slučaju prijenosa dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama
3. ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera
4. Evidencija. mora biti u pisanom obliku, uključujući elektronički oblik.
5. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade te predstavnik voditelja obrade ili izvršitelja obrade,
ako je primjenjivo, na zahtjev daju nadzornom tijelu uvid u evidenciju.
6. Obveze iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na poduzeće ili organizaciju u kojoj je
zaposleno manje od 250 osoba, osim ako će obrada koju provodi vjerojatno prouzročiti
visok rizik za prava i slobode ispitanika, ako obrada nije povremena ili obrada uključuje
posebne kategorije podataka. ili je riječ o osobnim podacima u vezi s kaznenim osudama i
kažnjivim djelima.
Članak 24.
Suradnja s nadzornim tijelom
Voditelj obrade i izvršitelj obrade te, ako je to primjenjivo, njihovi predstavnici, na zahtjev
surađuju s nadzornim tijelom u ispunjavanju njegovih zadaća.
Članak 25.
Sigurnost obrade
1. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i
svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode
pojedinaca, voditelj obrade i izvršitelj obrade provode odgovarajuće tehničke i organizacijske

mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, uključujući prema
potrebi:
(a) pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka
(b) sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti
sustava i usluga obrade
(c) sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa
njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta
(d) proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i
organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade
2.
Prilikom procjene odgovarajuće razine sigurnosti u obzir se posebno uzimaju rizici
koje predstavlja obrada, posebno rizici od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka,
izmjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim
podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.
3.
Voditelj obrade i izvršitelj obrade poduzimaju mjere kako bi osigurali da svaki
pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a koji ima
pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama voditelja
obrade, osim ako je to obvezan učiniti prema pravu Unije ili pravu države članice.
Članak 26.
Izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka
1. U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja i, ako je
izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo
nadležno o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih
podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje nije učinjeno
unutar 72 sata, mora biti popraćeno razlozima za kašnjenje.
2. Izvršitelj obrade bez nepotrebnog odgađanja izvješćuje voditelja obrade nakon što sazna
za povredu osobnih podataka.
3. U izvješćivanju iz stavka 1. mora se barem:
(a) opisati priroda povrede osobnih podataka, uključujući, ako je moguće, kategorije i
približan broj dotičnih ispitanika te kategorije i približan broj dotičnih evidencija
osobnih podataka
(b) navesti ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke
od koje se može dobiti još informacija
(c) opisati vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka
(d) opisati mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje
problema povrede osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja
njezinih mogućih štetnih posljedica
4.
Ako i u onoj mjeri u kojoj nije moguće istodobno pružiti informacije, informacije je
moguće postupno pružati bez nepotrebnog daljnjeg odgađanja.

5.
Voditelj obrade dokumentira sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice
vezane za povredu osobnih podataka, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje
štete. Ta dokumentacija nadzornom tijelu omogućuje provjeru poštovanja ovog članka.

Članak 27.
Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka
1.
U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za
prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje
ispitanika o povredi osobnih podataka.
2.
Obavješćivanjem ispitanika iz stavka 1. ovog članka opisuje se priroda povrede
osobnih podataka uporabom jasnog i jednostavnog jezika
3.
Obavješćivanje ispitanika iz stavka 1. nije obvezno ako je ispunjen bilo koji od
sljedećih uvjeta:
(a) voditelj obrade poduzeo je odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su
mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one
koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti,
kao što je enkripcija
(b)voditelj obrade poduzeo je naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da
će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika iz stavka 1.
(c) time bi se zahtijevao nerazmjeran napor. U takvom slučaju mora postojati javno
obavješćivanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran
način.
4.
Ako voditelj obrade nije do tog trenutka obavijestio ispitanika o povredi osobnih
podataka, nakon razmatranja razine vjerojatnosti da će povreda osobnih podataka prouzročiti
visok rizik, nadzorno tijelo može od njega zahtijevati da to učini ili može zaključiti da je
ispunjen neki od uvjeta navedenih u stavku 3.
Članak 28.
Procjena učinka na zaštitu podataka
1. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u
obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode
pojedinaca, voditelj obrade prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka
obrade na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih
postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike.
2. Pri provođenju procjene učinka na zaštitu podataka voditelj obrade traži savjet od
službenika za zaštitu podataka, ako je on imenovan.
3. Procjena učinka na zaštitu podataka iz stavka 1. obvezna je osobito u slučaju:

(a) sustavne i opsežne procjene osobnih aspekata u vezi s pojedincima koja se temelji na
automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, i na temelju koje se donose odluke
koje proizvode pravne učinke koji se odnose na pojedinca ili na sličan način značajno
utječu na pojedinca
(b) opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka ili podataka u vezi s kaznenim
osudama i kažnjivim djelima
(c) sustavnog praćenja javno dostupnog područja u velikoj mjeri.
4.
Nadzorno tijelo uspostavlja i javno objavljuje popis vrsta postupaka obrade koje
podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka.
5.
Nadzorno tijelo može također uspostaviti i javno objaviti popis vrsta postupaka
obrade za koje nije potrebna procjena učinka na zaštitu podataka.
6. Procjena sadrži barem:
(a) sustavan opis predviđenih postupaka obrade i svrha obrade, uključujući, ako je
primjenjivo, legitimni interes voditelja obrade
(b) procjenu nužnosti i proporcionalnosti postupaka obrade povezanih s njihovim svrhama
(c) procjenu rizika za prava i slobode ispitanika iz stavka 1.
(d) mjere predviđene za rješavanje problema rizika, što uključuje zaštitne mjere, sigurnosne
mjere i mehanizme za osiguravanje zaštite osobnih podataka i dokazivanje sukladnosti s
ovom Uredbom, uzimajući u obzir prava i legitimne interese ispitanika i drugih
uključenih osoba.
7. Prema potrebi voditelj obrade provodi preispitivanje kako bi procijenio je li obrada
provedena u skladu s procjenom učinka na zaštitu podataka barem onda kada postoji
promjena u razini rizika koji predstavljaju postupci obrade.
Članak 29.
Prethodno savjetovanje
1. Voditelj obrade savjetuje se s nadzornim tijelom prije obrade ako se procjenom učinka na
zaštitu podataka pokazalo da bi, u slučaju da voditelj obrade ne donese mjere za ublažavanje
rizika, obrada dovela do visokog rizika.
2.
Ako nadzorno tijelo smatra da bi se namjeravanom obradom iz stavka 1. kršio ovaj
Pravilnk, osobito ako voditelj obrade nije u dovoljnoj mjeri utvrdio ili umanjio rizik,
nadzorno tijelo u roku od najviše osam tjedana od zaprimanja zahtjeva za savjetovanje
pisanim putem savjetuje voditelja obrade i, prema potrebi, izvršitelja obrade, te može
iskoristiti bilo koju od svojih ovlasti. Taj se rok može prema potrebi produžiti za šest tjedana,
uzimajući u obzir složenost namjeravane obrade. Nadzorno tijelo u roku od mjesec dana od
zaprimanja zahtjeva obavješćuje voditelja obrade, i, prema potrebi, izvršitelja obrade o
svakom takvom produljenju i o razlozima odgode. Ti se rokovi mogu suspendirati sve dok
nadzorno tijelo ne dobije informacije koje je moglo zatražiti u svrhe savjetovanja.
3.
Prilikom savjetovanja s nadzornim tijelom u skladu sa stavkom 1. voditelj obrade
nadzornom tijelu dostavlja:

(a)

ako je primjenjivo, odgovarajuće odgovornosti voditelja obrade, zajedničkih voditelja
obrade i izvršitelja obrade uključenih u obradu, osobito za obrade unutar grupe
poduzetnika

(b)

svrhu i sredstva namjeravane obrade;

(c)

zaštitne mjere i druge mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika u na temelju ovog
Pravilnika

(d)

ako je primjenjivo, kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka

(e)

procjenu učinka na zaštitu podataka kako je predviđena u članku 35.;

(f)

sve druge informacije koje nadzorno tijelo zatraži.

Članak 30.
Opća načela prijenosa
Svaki prijenos osobnih podataka koji se obrađuju ili su namijenjeni za obradu nakon
prijenosa u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju odvija se jedino ako, u skladu s drugim
odredbama ovog Pravilnika.
Članak 31.
Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
1. Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki ispitanik ima pravo
podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj ima uobičajeno
boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako ispitanik smatra
da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši ovaj Pravilnik.
2. Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavješćuje podnositelja pritužbe o napretku
i ishodu pritužbe, uključujući mogućnosti korištenja pravnih lijekova.

Članak 32.
Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv nadzornog tijela
1.
Ne dovodeći u pitanje nijedan drugi upravni ili izvansudski pravni lijek, svaka fizička
ili pravna osoba ima pravo na učinkoviti pravni lijek protiv pravno obvezujuće odluke nekog
nadzornog tijela koja se na nju odnosi.
2.
Ne dovodeći u pitanje nijedan drugi upravni ili izvansudski pravni lijek svaki ispitanik
ima pravo na učinkoviti pravni lijek ako nadzorno tijelo nadležno ne riješi pritužbu ili ne
izvijesti ispitanika u roku od tri mjeseca o napretku ili ishodu podnesene pritužbe .
3.
Postupci protiv nadzornog tijela vode se pred sudovima države članice u kojoj
nadzorno tijelo ima poslovni nastan.

4.
Ako je pokrenut postupak protiv odluke nadzornog tijela kojoj je prethodilo mišljenje
ili odluka Odbora u okviru mehanizma konzistentnosti, nadzorno tijelo prosljeđuje to
mišljenje ili odluku sudu.
Članak 33.
Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade
1.
Ne dovodeći u pitanje nijedan dostupan upravni ili izvansudski pravni lijek,
uključujući pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu ispitanik ima pravo na učinkoviti
pravni lijek ako smatra da su mu zbog obrade njegovih osobnih podataka prekršena njegova
prava.
2.
Postupci protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade vode se pred sudovima države
članice u kojoj voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan. Osim toga, takvi se
postupci mogu voditi pred sudovima države članice u kojoj ispitanik ima uobičajeno
boravište, osim ako je voditelj obrade ili izvršitelj obrade tijelo javne vlasti neke države
članice koje djeluje izvršavajući svoje javne ovlasti.
Članak 34.
Zastupanje ispitanika
1. Ispitanik ima pravo ovlastiti neprofitno tijelo, organizaciju ili udruženje, koje je pravilno
osnovano u skladu s pravom države članice, u čijem se statutu navode ciljevi od javnog
interesa te je aktivno u području zaštite prava i sloboda ispitanika s obzirom na zaštitu
njegovih osobnih podataka, da podnesu pritužbu u njegovo ime i da ostvaruju prava u
njegovo ime te da ostvaruju pravo na naknadu u ime ispitanika ako je to predviđeno pravom
države članice.
.
Članak 35.
Pravo na naknadu štete i odgovornost
1.
Svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog kršenja ove
Uredbe ima pravo na naknadu od voditelja obrade ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.
2.
Svaki voditelj obrade koji je uključen u obradu odgovoran je za štetu prouzročenu
obradom. Izvršitelj obrade je odgovoran za štetu prouzročenu obradom samo ako nije
poštovao obveze iz ovog Pravilnika koje su posebno namijenjene izvršiteljima obrade ili je
djelovao izvan zakonitih uputa voditelja obrade ili protivno njima.
3.
Voditelj obrade ili izvršitelj obrade izuzet je od odgovornosti ako dokaže da nije ni na
koji način odgovoran za događaj koji je prouzročio štetu.
4. Sudski postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete vodi se pred sudovima koji su
nadležni prema pravu države članice.

Članak 36.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.

