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PRAVILA O PRIMJENI 
OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR) 

 
 
 
IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 
 
Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj (FMPDH) primjenjuje politike privatnosti na 
sve osobne podatke koji se prikupljaju i obrađuju te postupa u skladu s zakonskim propisima o 
zaštiti osobnih podataka, a posebice u skladu s Općom uredbom (EU) 2016/679 i Zakonom o 
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu GDPR) koja se primjenjuje od 25. svibnja 
2018. godine. 
 
U nastavku Vas informiramo i o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te 
na koji način te postupke možete nadzirati i ostvariti svoja prava. 
 
 
OSOBNI PODATAK 
 
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može 
utvrditi izravno ili neizravno putem imena, prezimena, adrese, e-maila, IP adrese, poštanske 
adrese medicinske dokumentacije i sl. 
 
Osobni podaci se u Forumu mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj prikupljaju isključivo 
dobrovoljnim davanjem istih u pismenom i/ili elektroničkom formatu. Dužni smo čuvati osobne 
podatke svojih korisnika usluga. Osobne podatke ne prikupljamo osim kada nam ih korisnik usluga 
izričito učini dostupnim prilikom prijave na natječaj. Prikupljene podatke koristimo samo za jasno 
utvrđene, legitimne i očekivane svrhe te ih ne mijenjamo ili trgujemo s istima. Podaci mogu biti 
ustupljeni trećim stranama uz suglasnost korisnika usluga. 
 
 
PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO 
 
Podatke koje je korisnik dobrovoljno dao FMPDH-u prilikom iskazivanja interesa za djelatnosti i/ili 
natječaje FMPDH-a, prijave na natječaje FMPDH-a, sklapanja ugovora sa FMPDH-om, uključujući i 
podatke sadržane u obrascima i ugovorima, osobne podatke koje je korisnik dao prilikom 
izvršavanja ugovora i/ili poslova, te podatke koje je korisnik dao FMPDH-u u osobnoj telefonskoj, 
poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije, a posebice: 
 
Ime i prezime; OIB; Spol; Datum rođenja; Mjesto rođenja, a ako je mjesto rođenja izvan Republike 
Hrvatske i podatak o državi rođenja; Adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta; Državljanstvo; 
Nacionalnost; Osobna fotografija; Broj osobne iskaznice i/ili putovnice; Podaci o radnoj dozvoli 
(posjedovanje i trajanje), ako je korisnik stranac; Podaci o završenom obrazovanju i drugim 
oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja; Podaci o posebnim znanjima i vještinama;  
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Podaci o radnom iskustvu; Broj računa otvoren u banci, poslovni i/ili privatni; Podaci o zanimanju, 
nazivu posla, odnosno naravi i vrsti rada koje obavljam; Podaci o primicima; Broj službenog i/ili 
privatnog telefona i/ili mobitela; Službena i/ili privatna adresa elektroničke pošte. 
  
 
OBRADA PODATAKA 
 
Obrada podataka podrazumijeva bilo koju radnju koje je izvršena na osobnim podacima 
(prikupljanje, pohrana, upotreba, uvid ili prijenos). Temelj i svrha za prikupljanje podataka koji se 
prikupljaju u Forumu mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj su: ispunjenja obveza preuzetih 
ugovorom i obavljanja registriranih djelatnosti Foruma mađarskih prosvjetnih djelatnika u 
Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17). Prilikom postupanja s osobnim 
podacima pridržavamo se svih obveza propisanih Uredbom o zaštiti podataka. 
 
 
OTKRIVANJE I PRIJENOS PODATAKA 
 
Vaše podatke, u slučaju kada je to potrebno, šaljemo vanjskim suradnicima i suradnim 
ustanovama. Vanjski suradnici i suradne ustanove koriste podatke u svrhu provedbe registriranih 
djelatnosti FMPDH-a (provedba natječaja i sl.) i ispunjenja obveza preuzetih ugovorom. Vaše 
podatke, u slučaju kada je to potrebno, šaljemo i tijelima državne uprave Mađarske u gore 
navedene svrhe. 
 
 
PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA 
 
Primatelji osobnih podataka su vlasnici tih podataka osobno ili ugovorom vezani s Forumom 
mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj a koji su i sami podložni obvezi čuvanja podataka 
prema Uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Osobni podaci mogu biti dani na uvid u skladu s zakonima 
i propisima tijelima RH i EU prilikom čega je korisnik informiran usmeno ili pismeno. 
 
 
ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA 
 
Prikupljeni osobni podaci čuvaju se u fizičkom i/ili elektronskom obliku i zaštićeni su prema 
postojećim standardima i tehničkim mogućnostima od neovlaštenog pristupa, izmjene, gubljenja 
brisanja ili širenja podataka. Svi osobni podaci u elektronskom obliku čuvaju se sa zaštićenim 
lozinkama i ograničenim pristupom zaposlenika uz programe zaštite od virusa. Svi fizički podaci 
čuvaju se u zaključanim i osiguranim prostorijama. Osobni podaci tretiraju se po Uredbi o osobnim 
podacima na način da postoji obveza obavještavanja nadzornog tijela AZOP-a i svih osoba čiji 
podaci eventualno budu kompromitirani ili ih sazna treća neovlaštena osoba u roku od 72 sata. 
 
 
ROK POHRANE OSOBNIH PODATAKA 
 
Rok pohrane i čuvanja osobnih podataka reguliran je Ugovorom. 
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NAČIN OBRADE PODATAKA 
 
Podaci prikupljeni u Forumu mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj obrađuju se manualno i 
automatski. 
  
 
PRAVA KORISNIKA 
 
Sukladno GDPR odredbama, svaki korisnik ima pravo na sljedeće: 
 
 
• Pravo na pristup informacijama 
 
Svaki korisnik ima pravo tražiti na uvid svoje osobne podatke. Radi zaštite istih, traženje uvida 
moguće je samo ako tražitelj predoči osobne identifikacijske isprave i pisanu molbu. Osobne 
podatke ne šaljemo na telefonski ili e-mail upit. Nakon primanja valjanog zahtjeva, korisnik će u 
roku od dva tjedna primiti pisanu potvrdu o istom. 
 
• Pravo na ispravak informacija (odnosi se na podatke koje ste dali) 
 
Svaki korisnik ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji će se provesti u razumnom 
roku. 
Nepotpune ili netočne osobne podatke imate pravo popuniti i davanjem dodatne izjave. 
 
• Pravo na brisanje informacija (zaborav) 
 
Svaki korisnik ima pravo ishoditi anonimizaciju svojih podataka a ostvaruje ga na pismeni zahtjev i 
uz predočenje odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta a tom prilikom mora potpisati izjavu 
kojom se Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj oslobađa svake daljnje 
odgovornosti. Nakon zaprimanja zahtjeva svi osobni podaci korisnika brišu se iz svih baza podataka 
i arhiva u roku od 2 tjedna o čemu će korisnik primiti pismenu potvrdu. Ovako izbrisani podaci ne 
mogu se više vratiti, odluka je stoga konačna. Sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma 
povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. 
 
• Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka 
 
Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u mjeri u kojoj 
se obrada odnosi na Vaše podatke. Ulaganjem prigovora nećemo obrađivati Vaše podatke u svrhu 
na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju postojanja legitimnih i zakonitih razloga za obradu koji 
nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili 
obrane naših pravnih zahtjeva. 
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• Pravo na povlačenje dane privole 
 
Imate pravo, u bilo koje vrijeme, povući danu privolu pisanim putem na Forum mađarskih 
prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj, Kneza Trpimira 23, Osijek ili adresu elektroničke pošte: 
pedagogus-forum@os.t-com.hr. U tom slučaju, osobni podaci u tu svrhu se brišu osim ako ne 
postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka. 
 
• Pravo na ograničenje obrade 
 
Imate pravo, pisanim putem ili osobno na adresi zatražiti privremeno blokiranje obrade osobnih 
podataka ukoliko osporavate njihovu točnost ili je to nužno radi provjere točnosti osobnih 
podataka, odnosno ako se protivite brisanju osobnih podataka. 
 
• Pravo na prenosivost osobnih podataka 
 
Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše privole. Imate pravo, ukoliko 
to zatražite pisanim putem ili osobno, na prijenos onih podataka za koje ste dali privolu. 
 
• Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu 
 
Imate pravo podnijeti prigovor putem elektroničke pošte na: pedagogus-forum@os.t-com.hr ili 
osobno na adresi Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj, Kneza Trpimira 23, Osijek ili 
Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 
  
• Pravo na podnošenje upita u svezi sa zaštitom osobnih podataka 
 
Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo obratite se na: 
 
 
Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj 

Kneza Trpimira 23. 

31000 Osijek 
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