
 

 

Na temelju čl. 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 
41/08 i 130/11) ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet donosi   
 

 
O D L U K U 

 
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 
DO POVRATKA IMENOVANE SLUŽBENICE ZA ZAŠTITU OSOBNIH 

PODATAKA S RODILJNOG I RODITELJSKOG DOPUSTA 
 

1. Ovom Odlukom Službenikom za zaštitu osobnih podataka Agencije za 
obalni linijski pomorski promet imenuje se Tea Kunstek, zaposlena kao 
zamjena na radnom mjestu šef odsjeka za računovodstvene poslove i 
isplatu potpore za povlašteni prijevoz.  

2. Službenik za zaštitu osobnih podataka imenuje se na razdoblje od odlaska 
imenovane Službenice za zaštitu osobnih podataka na korištenje rodiljnog 
i roditeljskog dopusta do povratka iste na rad.  

3. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade 
osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih 
podataka (nadalje: Zakon) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade 
osobnih podataka, upoznaje sve zaposlene u obradi osobnih podataka s 
njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, osobito 
brine o izvršavanju obveza iz članka 14. Zakona, omogućava ostvarivanje 
prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona te surađuje s Agencijom za 
zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom 
osobnih podataka. 

4. Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih 
informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza 
traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih 
podataka.  

5. Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:  
službena e-mail adresa: tea.kunstek@agencija-zolpp.hr, službeni telefon: 
021/ 329 - 372 i službeni telefaks: 021/ 329 – 379. 

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
    

O b r a z l o ž e n j e 
 
Odlukom o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka od dana 10. 
srpnja 2015. godine (ur. broj: 1.1.-41/15), službenikom za zaštitu osobnih 
podataka imenovana je Ivana Stanić, zaposlena na radnom mjestu šef odsjeka 
za računovodstvene poslove i isplatu potpore za povlašteni prijevoz.  
Obzirom da imenovana službenica za zaštitu osobnih podataka započinje s 
korištenjem rodiljnog i roditeljskog dopusta, do njenog povratka na rad bilo je 
potrebno imenovati osobu koja će je na istoj funkciji zamijeniti te se donosi 
odluka kako se navodi u dispozitivu. 
 
 

                                   Ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet 
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Split, 3. studenog 2016. godine 
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