Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. 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), Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju u svrhu
ostvarivanja prava učenika iz obitelji s troje i više djece na besplatan prijevoz sukladno Odluci o socijalnoj skrbi
(Službeni glasnik 19/2019) daje:

UPUTU O PRAVIMA ISPITANIKA
Kontakt podaci voditelja obrade
Voditelj obrade:

Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
Naziv:

Službenik za zaštitu podataka

Mail: szop@split.hr

Ured Grada
Adresa:

Telefon:

021/310-347

Obala kneza Branimira 17, 21000 Split

Svrha i pravna osnova obrade / legitimni interes voditelja obrade
Svrha:

Podaci se obrađuju u svrhu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz učenika iz obitelji s troje i više
djece sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Splita (Službeni glasnik 19/2019)

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Razdoblje

Podaci se čuvaju trajno

Prava ispitanika
Obrasci zahtjeva podnošenjem kojih ispitanici mogu zaštiti svoja prava vezana uz obradu osobnih podataka nalaze se
na službenoj web stranici Grada Splita: https://www.split.hr

Prikupljanje osobnih podataka
Vrši se zbog Zakonske obveze:
Posljedice za ispitanike
zbog ne pružanja osobnih
podataka:

DA
X

NE

ODBIJANJE ZAHTJEVA (Nemogućnost ostvarivanja prava)

Primatelji osobnih podataka
Primatelji:

MUP, HZMO, APIS IT-d.o.o., Gradska upravna tijela, Škole i fakulteti, Promet d.o.o., E-matica

Prijenos i obrada podataka
Voditelj obrade namjerava osobne podatke prenositi trećim zemljama izvan EU:

NE

Voditelj obrade namjerava osobne podatke obrađivati i u druge svrhe:
Statističke i znanstvene svrhe

DA

Nadzorno tijelo
Nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu podatka sa sjedištem u Zagrebu,
Martićeva ulica 14, e-mail: azop@azop.hr.

