
 

 

 

 

 

 

 
Urbroj: 138/lrb/mr 

 

Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, 
Zagreb, Rooseveltov trg 5, OIB: 78141312758 (u daljnjem tekstu: Muzej), koju zastupa 

ravnateljica mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, temeljem odredbe čl. 38. Pravilnika o zaštiti 

osobnih podataka, donio je u Zagrebu dana 14. lipnja 2018. godine sljedeću 

 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 

 

Članak 1. 
Službenikom za zaštitu osobnih podataka Muzeja Mimara imenuje se Krešimir Juraga, 

zaposlenik Muzeja koji obavlja poslove kustosa.  

 

 

Članak 2. 
Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka su sljedeće:   

- praćenje zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu podataka, 

- osiguravanje usklađenosti poslovanja Muzeja sa važećim propisima,  

- informiranje, izvještavanje i savjetovanje ravnatelja i Muzejskog vijeća, izvršitelja obrade i 

zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama vezanim uz zaštitu podataka,  

- davanje preporuka pri izradi internih akata i ugovora, 

- podizanje svijesti i osposobljavanje zaposlenika vezano za zaštitu podataka, 

- dokumentiranje operativnih procesa, 

- revizija poslovnih procesa te davanje preporuka za unapređenje procesa i infrastrukture kako 

bi se postigao što viši stupanj zaštite osobnih podataka,  

- osmišljavanje i provođenje procjene rizika zaštite podataka,    

- davanje savjeta oko procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja, 

- kontaktiranje i suradnja s nadzornim tijelom, što uključuje i prethodno savjetovanje te ostala 

savjetovanja, 

- kontaktiranje s ispitanicima i pružanje informacija ispitanicima, 

- praćenje i rješavanje slučajeva kršenja zaštite osobnih podataka, uključujući izvješćivanje 

ravnatelja, nadzornog tijela i ispitanika.  

 

 

Članak 3. 
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih osobnih podataka 

koje sazna u obavljanju svoje dužnosti te je u tu svrhu dužan potpisati Izjavu o povjerljivosti. 

Obveza čuvanja povjerljivosti osobnih podataka traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti 



službenika za zaštitu osobnih podataka, kao i nakon prestanka radnog odnosa u Muzeju. 

Kršenje ove obveze predstavlja razlog za izvanredno otkazivanje ugovora o radu. 

 

 

Članak 4. 
O imenovanju službenika za zaštitu podataka Muzej će obavijestiti Agenciju za zaštitu 

osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je svim zaposlenicima, 

ispitanicima i nadležnim tijelima putem kontakt podataka koji će biti javno objavljeni na 

internetskim stranicama Muzeja. 

 

 

Članak 5. 
Ova odluka stupa na snagu dana 14. 6. 2018. godine.  

 

 

 

 

 

Za Muzej Mimara: 

 

 

 

        ________________________ 

Ravnateljica  

mr. sc. Lada Ratković Bukovčan 


