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NOVI PROPISI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 UREDBA (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 - Opća uredba o 
zaštiti podataka 

 DIREKTIVA (EU) 2016/680 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 
od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe 
sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili 
izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih 
podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 
2008/977/PUP



OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA-
GDPR

 Zašto Uredba?

 Kada?



OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Primjenjuje se od: 25.05.2018.

Primjena izravno u svim državama članicama

U cijelosti obvezujuća



MATERIJALNO PODRUČJE PRIMJENE GDPR

Automatizirana i neautomatizirana obrada OP

Ne primjenjuje se: 
 na nacionalnu sigurnost, 
 na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU, 
 u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona 

kaznenih djela, 
 na aktivnosti fizičke osobe za vlastite potrebe



TERITORIJALNO PODRUČJE PRIMJENE GDPR

odnosi se na obradu osobnih podataka u okviru 
aktivnosti poslovnog nastana voditelja ili izvršitelja 
obrade, neovisno obavlja li se obrada u EU ili izvan nje

odnosi se i na aktivnosti voditelja ili izvršitelj obrade bez 
poslovnog nastana u EU (ponuda robe ili usluga 
ispitanicima u EU ili praćenje njihovog ponašanja) 



NAČELA GDPR

 Zakonita, poštena i transparentna obrada

 Ograničavanje svrhe

 Smanjenje količine podataka

 Točnost

 Ograničenje pohrane

 Cjelovitost i povjerljivost 

Za usklađenost odgovara voditelj obrade 

POUZDANOST



UTJECAJ OPĆE UREDBA NA:

 Fizičke osobe

 Poslovne subjekte

 Neovisna nadzorna tijela



MODALITETI OSTVARIVANJA PRAVA ISPITANIKA -
GDPR

 Pravo dobiti informaciju na sažet, transparentan, 
razumljiv i lako dostupan način

 Pravo na pristup, ispravak, brisanje (“pravo na zaborav”)

 Pravo na ograničenje obrade

 Pravo na prenosivost podataka

 Pravo na prigovor

 Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih 
pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila

(Mogu biti ograničena)



POSLOVNI SUBJEKTI

 Omogućavanje ostvarivanje prava ispitanika

 Izvještavanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka

 Obavještavanje ispitanika o povredi osobnih podataka

 Obveza provođenja tehničkih i organizacijskih mjera

 Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

 Visokorizične obrade zahtijevaju procjenu učinka pojedinih 
postupaka na zaštitu osobnih podataka (pri provođenju traži 
se savjet službenika za zaštitu osobnih podataka)

 Suradnja s nadzornim tijelom po pitanju procjene učinka na 
zaštitu osobnih podataka u slučaju visokorizične obrade

 Obveza vođenja evidencija o aktivnostima obrade



NEOVISNA NADZORNA TIJELA

 Ovlasti:

- savjetodavne
- istražne
- korektivne

 Izricanje upravnih novčanih kazni



AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH 
PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva 14, 10 000 Zagreb

azop@azop.hr
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