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REPUBLIKA HRVATSKA 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU 

OSOBNIH PODATAKA 

 

KLASA: 

URBROJ:  

Zagreb, 11. prosinca  2018.  

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 57. stavak 1. i 58. stavak 1. 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 (Opća uredba o zaštiti podataka) SLEU L119 (u daljnjem tekstu: Opća uredba) i čl.34. 

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) te  članka 42. 

stavka 1. i 2. i  čl. 96.st.1. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09),  

po zahtjevu za zaštitu prava xy, donosi sljedeće 

 

 

R J E Š E NJ E 

 

  

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka xy, odbija se kao neosnovan. 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je  15. listopada 2018. godine  zahtjev za  

utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka xy,  u kojem podnositeljica zahtjeva navodi  

da je 24. kolovoza 2018. godine  Centar za socijalnu skrb xy (dalje u tekstu: CZSS xy) donio 

rješenje o brisanju iz Imenika dadilja xy pod klasom UP.., te da s danom podnošenja zahtjeva za 

utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka još uvijek nije izvršeno brisanje njenih 

osobnih podataka iz javno dostupnog Imenika dadilja, iako je rješenje CZSS xy postalo 

pravomoćno 14. rujna, te je utvrđen rok za izvršenje od 15 dana od dana pravomoćnosti, a koji je 

istekao 01. listopada 2018. godine. Podnositeljica u bitnom ističe kako su slijedom nepostupanja 

po pravomoćnom rješenju CZSS xy njeni osobni podaci i dalje vidljivi u javno dostupnom Imeniku 

dadilja, te da  joj je slijedom navedenog povrijeđeno pravo na privatnost. 

 

Zahtjev nije osnovan.  
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Sukladno članku 5.  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 osobni 

podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo 

zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje 

ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe); 

primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo 

smanjenje količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji 

omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se 

osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); obrađivani na način kojim se osigurava 

odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od zaštitu od neovlaštene ili 

nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih 

tehničkih ili organizacijskih mjera ( načelo cjelovitosti i povjerljivosti).  

 

Navedena Opća uredba o zaštiti podataka u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni 

podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a 

pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, 

osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni 

identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, 

mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.  

Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka  propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj 

mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih 

osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem 

je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; 

obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se 

zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od 

javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe 

legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili 

temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je 

ispitanik dijete. 

 

Članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako ispitanik ima pravo od voditelja obrade 

ishoditi brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ukoliko osobni podaci više nisu 

nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, te također ima pravo 

sukladno članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, 

ako za njih više ne postoje zakonite osnove.  

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka je u  ovoj upravnoj stvari neposrednim uvidom u zahtjev 

utvrdila da je dana 24. kolovoza 2018. godine doneseno rješenje od strane CZSS xy kojim je 
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naloženo da brisanje upisa iz Imenika dadilja xy kao podnositeljice zahtjeva, te je naloženo da će 

CZSS xy najkasnije u roku od 15 dana od  dana pravomoćnosti rješenja izvršiti brisanje dadilje iz 

Imenika dadilja. 

 

S tim u vezi Agencija je izvršila uvid u Imenik dadilja koji je javno objavljen na web stranici…,te 

je utvrdila kako je Imenik dadilja posljednji put ažuriran 19. listopada 2018. godine. U ažuriranoj 

verziji vidljivo je kako je temeljem navedenog Rješenja CZSS xy izvršeno brisanje osobnih 

podataka podnositeljice zahtjeva iz Imenika dadilja pod registarskim brojem dva. Preslik 

relevantne stranice Imenika dadilja gdje je vidljivo brisanje upisa podnositeljice zahtjeva je 

priložen spisu predmeta. 

 

Dakle, slijedom navedenog Agencija za zaštitu osobnih podataka smatra kako nema potrebe za 

daljnjim postupanjem, tj. nalaganju brisanja budući je utvrđeno da su nakon donošenja rješenja 

osobni podaci podnositeljice zahtjeva obrisani iz Imenika dadilja.  

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 

sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. 

 

 

 

                                              RAVNATELJ 

                                                                                                                Anto Rajkovača 

 

          

 

 


