
 

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. 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 (dalje u tekstu: 
Opća uredba o zaštiti podataka), dajemo: 
 

UPUTU O PRAVIMA ISPITANIKA 
 

Kontakt podaci voditelja obrade 
 
Voditelj obrade: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb 
 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka 
 
Naziv: Službenik za zaštitu podataka e-mail:  szop@zagreb.hr 

 Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave Telefon:  01/6585-761 

Adresa: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 

  
Svrha i pravna osnova obrade / legitimni interes voditelja obrade 

Svrha: 

Članak 179. stavak 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba. Građani i pravne osobe 
dužni su pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici 
Gradske skupštine i njezinih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani 
su dužni navesti svoje ime i prezime te datum i mjesto rođenja, a pravne su osobe dužne iste 
podatke navesti za svaku osobu koja će biti nazočna sjednici. 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 
  

Razdoblje: Zahtjev za prisustovanje sjednicama Gradske skupštine Grada Zagreba i njezinih radnih 
tijela - 5 godina. 

  
Prava ispitanika 

 
Obrasci zahtjeva podnošenjem kojih ispitanici mogu zaštiti svoja prava vezana uz obradu osobnih podataka 
nalaze se na adresi:  https://www.zagreb.hr/sluzbenik-za-zastitu-podataka/49660 
 

Prikupljanje osobnih podataka 
 
Vrši se zbog 
Zakonske/Ugovorne obveze: 

DA    NE 
☐     ☒ 

  
Kao uvjet nužan za sklapanje 
ugovora: 

DA    NE 
☐     ☒ 

 
Posljedice ne pružanja osobnih 
podataka: 

Nemogućnost prisustvovanja sjednicama Gradske skupštine i njezinih 
radnih tijela. 

  
Primatelji osobnih podataka 

 
Primatelji: Nema daljnjih primatelja. 
 

Prijenos i obrada podataka 
 
Voditelj obrade namjerava osobne podatke prenositi 
trećim zemljama izvan EU-a: 

  DA    NE 
  ☐     ☒ 

 
Voditelj obrade namjerava osobne podatke obrađivati i u 
druge svrhe: 

  DA    NE 
  ☐     ☒ 

 
Nadzorno tijelo 

 
Nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu osobnih podatka sa 
sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 136, e-mail: azop@azop.hr. 
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