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Na temelju članka 38 Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09, 5/13 i 
4/18 -  dalje u tekstu: Općina) i  članka 36. Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti 
osobnih podataka („Službene novine Općine Raša“ broj 7/18) Općinska načelnica Općine 
Raša  dana 14. rujna 2018. godine  donijela je   
 
 

ODLUKU 
 

o sadržaju privole ispitanika 
 

 
I. 
Ovom odlukom o sadržaju privole ispitanika određuje se sadržaj privole koju su prilikom 
prikupljanja privole ispitanika obvezni koristiti općinski načelnik Općine te službenici Općine 
koji u skladu sa opisom posla svog radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine, prema pravilima Opće uredba o zaštiti podataka, 
nacionalnog zakonodavstva, Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih 
podataka Općine te provedbenih akata za provedbu Pravilnika o prikupljanju, obradi, 
korištenju i zaštiti osobnih podataka osobne podatke prikupljaju, obrađuju, koriste i štite 
osobne podatke. 
 
II.  
Sadržaj  privole ispitanika iz članka 1. ove Odluke jest: 
 
„ 

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 
 
Ja,(ime, prezime, OIB: adresa) _________________________________________________ 
 
Izjavljujem da sam od strane voditelja obrade Općina Raša primio sadržaj Informacije 
privatnosti Općine Raša te istu pročitao čime sam upoznat sa politikom zaštite osobnih 
podataka Općine Raša, sa mojim pravima kao ispitanika prema Općoj uredbi za zaštitu 
podataka, nacionalnom zakonodavstvu, Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti 
osobnih podataka te provedbenim aktima Općine Raša te sa svrhom, osnovom i vrstom 
obrade mojih osobnih podataka.  
 
Ovime pristajem da voditelj obrade Općina Raša prikuplja i obrađuje moje osobne podatke i 
to: (striktno navesti koje osobne podatke):  
__________________________________________________________________________ 



 
Navedene osobne podatke voditelj obrade Općina Raša može koristiti isključivo u svrhu 
____________________________________________________________________ 
 
 
Voditelj obrade ne može bez moje suglasnosti prikupljene osobne podatke ustupati trećim 
osobama.  
 
Imam pravo u svakom trenutku povući ovu privolu, u kojem slučaju je voditelj obrade dužan 
brisati moje osobe podatke, u skladu sa Općom uredbom za zaštitu podataka, nacionalnim 
zakonodavstvom, Pravilnikom o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka 
Općine Raša.“ 
 
III. 
Sadržaj privole u skladu sa člankom II. ove odluke obveznici iz članka 1. ove odluke obvezni 
su koristiti uvijek kada su prema pravilima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, nacionalnog 
zakonodavstva, Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Općine 
Raša te provedbenih akata za provedbu Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti 
osobnih podataka obvezni pribaviti privolu ispitanika radi prikupljanja, obrade, korištenja i 
zaštite osobnih podataka.  
 
IV. 
U svrhu informiranja prava ispitanika da se prilikom prikupljanja osobnih podataka u 
slučajevima potrebnim prema pravilima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, nacionalnog 
zakonodavstva, Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Općine 
Raša pribavi njihova privola u skladu sa sadržajem iz članka 2. ove Odluke ova Odluka o 
sadržaju privole ispitanika Općine Raša istaknut će se na oglasnoj ploči Općine Raša. 
 
V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
                Općina Raša   

           Općinska načelnica 

                           mr.sc.Glorija Paliska,dipl.ing.stroj., v.r. 

 
 


