ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
„Općina prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke sa svrhom poduzimanja radnji vezanih za zasnivanje
radnog odnosa, a s ciljem utvrđivanja ispunjavanja uvjeta raspisanog natječaja za radno mjesto. Pravni
temelj obrade Vaših osobnih podataka je poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o
radu. Prikupljanje osobnih podataka s obzirom na definiranu svrhu predstavlja nužan uvjet za provedbu
natječaja.
Općina prikuplja i obrađuje samo one podatke koji su nužni za provedbu natječaja te Općina napominje da
ako odbijete dati pojedini osobni podatak, Općina neće biti u mogućnosti ocjenjivati Vaš zahtjev za
zasnivanje radnog odnosa.
Vaši osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to
nužno za postizanje svrhe zbog koje se obrađuju, odnosno do završetka natječaja. Osobni podaci će se
brisati po završetku natječaja, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih
podataka.
U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka prikupljenih na temelju natječaja za radno mjesto imate
sljedeća prava:













Pravo na pristup svojim osobnim podacima
Imate pravo tražiti potvrdu o tome jesu li Vaši osobni podaci obrađeni, te ako jesu, zatražiti pristup
tim osobnim podacima i biti obaviješteni o vrsti obrađenih osobnih podataka, svrsi obrade i
primateljima ili kategorijama primatelja. No, moramo uzeti u obzir i interese drugih pa ovo pravo
nije apsolutno.
Pravo na ispravak
Imate pravo ispraviti netočne ili nepotpune osobne podatke koji se tiču Vas.
Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Imate pravo tražiti od nas da izbrišemo osobne podatke koji se tiču Vas ako su ispunjeni uvjeti za
takvo brisanje. U slučaju da zbog zakonskih obveza nismo u mogućnosti izbrisati Vaše osobne
podatke, možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka.
Pravo na ograničenje obrade
U određenim okolnostima, imate pravo zatražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka.
Navedeno znači da se Vaši osobni podaci, uz iznimku pohrane, mogu samo obrađivati uz Vašu
privolu za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zbog razloga važnih za javni
interes Europske unije ili države članice Europske unije.
Pravo na prijenos podataka
Imate pravo primiti, preko strukturiranog, uobičajenog i strojno čitljivog formata, osobne podatke
koji se tiču Vas, a koje ste nama omogućili te imate pravo prenijeti te podatke drugom trgovačkom
društvu.
Pravo na prigovor i prava glede automatiziranog donošenja odluka
U određenim okolnostima, imate pravo uložiti prigovor u bilo koje vrijeme, a na temelju Vaše
određene situacije, na obradu Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje od strane Općine, i
mi nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoje legitimni i zakoniti razlozi za
obradu Vaših osobnih podataka, a koji interesi nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to
potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva, a u skladu s odredbama
Uredbe GDPR i nacionalnim propisima.
Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da se obradom
Vaših osobnih podataka krši Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili se Vaši osobni podaci
koriste suprotno spomenutoj Uredbi i nacionalnim propisima.

Vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva Općini kao voditelju obrade i to na sljedeći način:
-

osobno predati Službeniku za zaštitu podataka Općine Zlatar Bistrica na adresu voditelja obrade u
uredovno vrijeme Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56,
poslati putem pošte na adresu Općine Zlatar Bistrica, s naznakom: Za službenika za zaštitu

podataka

-

elektroničkim putem na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka s naznakom: Za službenika

za zaštitu podataka

Ukoliko u tijeku trajanja natječaja zatražite brisanje podataka ili ograničite upotrebu Vaših podataka koju su
nužni za provedbu natječaja smatrat će se da povlačite i Vašu prijavu na natječaj za radno mjesto.

