
 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

 

 

Voditelj obrade osobnih podataka: Dječji vrtić Zvjezdica mira 

adresa vrtića: Dr. Frana Kresnika 8 Rijeka         

sjedište vrtića: Dr. Frana Kresnika 8 

broj telefona: 051 676 281                

e-mail: zvjezdicamirarijeka@gmail.com 

 

Predstavnik vrtića: 

Ravnatelj/ica: Marija Prodan s. Gracijana 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka 

Kontakt: zvjezdicamirarijeka@gmail.com 

 

Svrha obrade (opis): za Korisnike   

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog 

domaćinstva obrađuje u sljedeće svrhe: 

- za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog 

odgoja i obrazovanja 

- za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Vrtiću 

- za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću 

 

Način davanja privole ispitanika Korisnika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih 

podataka: 

- Pisana privola ispitanika dana prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić 

 

Kategorija ispitanika: 

1. osobni podaci zaposlenika  

2. osobni podaci djece korisnika usluga Dječjeg vrtića 

3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Dječjeg vrtića 

4. osobni podaci o članovima Upravnog vijeća 

5. osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog 

odnosa 

6. osobni podaci vanjskih suradnika   



 

Vrste podataka Korisnika: 

1. ime i prezime  

2. datum i mjesto rođenja 

3. adresa stanovanja 

4. narodnost  

5. državljanstvo 

6. OIB 

7. naziv odgojne skupine koju dijete pohađa 

8. program koji dijete pohađa 

9. podaci o zdravstvenom stanju djeteta  

10. osobni podaci djeteta s razvojnim poteškoćama  

11. ime i prezime roditelja 

12. adrese stanovanja roditelja 

13. zanimanje i radno mjesto roditelja 

14. kontakt brojevi roditelja 

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:  

Jedinica lokalne i područne samouprave – nadležno ministarstvo - osnivač 

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka: 5 godina od dana ispisa djeteta iz Vrtića. 

 

Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka: 

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu 

zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za 

obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije. 

  

 


