
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/8-39
URBROJ: 2170/01-15-00-19-47
Rijeka, 18. 2. 2019.

Gradonačelnik je 18. veljače 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se izvješće Projektnog tima o dosadašnjem tijeku realizacije projekta 
usklađivanja poslovnih procesa sa zakonskom regulativom u području zašite osobnih podataka

2. Zadužuje se Ured grada da u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ovog zaključka 
izradi prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Grada Rijeke.

3. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost da u roku od jedne godine od dana 
donošenja ovog zaključka izradi prijedlog Pravilnika o informacijskoj sigurnosti Grada Rijeke. 

4. Projektni tim zadužuje se za nastavak provedbe aktivnosti projekta usklađenja s Općom 
uredbom o zaštiti podataka sukladno  2. i 3. fazi projekta 

5. Projektni tim zadužuje se da tijekom 2019. godine provede edukacije zaposlenika Grada 
Rijeke o obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe.

6. Temeljem prijedloga Odjela za gradsku samoupravu i upravu predlaže se 
Gradonačelniku razriješiti članstva u Projektnom timu Sanju Marušić – Baričević, savjetnicu za 
pravne i kadrovske poslove i novim članom projektnog tima imenovati Vinka Randića, višeg 
stručnog suradnika za pravne poslove.

GRADONAČELNIK

                                                                            mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Doris Šajn
2. Zavod za informatičku djelatnost,
n/r Željka Jurića i Danijela Antonića
3. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Sanje Marušić – Baričević,
Vinka Randića



                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

           GRAD RIJEKA
Zavod za informatičku djelatnost
                 Ured Grada
KLASA: 021-01/19-08/11
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 12. 2. 2019.

M A T E R I J A L 
ZA GRADONAČELNIKA

PREDMET: Informacija o provedbi aktivnosti projekta „Usklađivanje poslovanja Grada 
Rijeke s Općom uredbom o zaštiti podataka“ 

Materijal pripremili:

Doris Šajn
Danijel Antonić 

PROČELNIK ZAVODA 
ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

Željko JURIĆ

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK



Sukladno zakonskoj obavezi usklađenja s Općom Uredbom o zaštiti podataka koja je stupila na 
snagu 25.5.2018 te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštite podataka, Grad Rijeka je, temeljem 
Zaključka Gradonačelnika od 21. ožujka 2018. godine, pokrenuo projekt usklađivanja poslovnih 
procesa sa zakonskom regulativom u području zašite osobnih podataka čija je provedba planirana 
u sljedeće 3 faze:

1. Izrada snimke postojećeg stanja te provedba procjene utjecaja obrada  na privatnost 
i zaštitu osobnih podataka 

2. Izrada usporedbe trenutnog stanja prema željenom stanju (GAP analiza)
3. Izrada prijedloga plana projekta Usklađivanje poslovanja Grada Rijeke s Općom 

uredbom o zaštiti podataka
U odnosu na navedeni Zaključak u nastavku se donosi pregled realiziranih aktivnosti.
U potpunosti je realizirana prva faza Izrada snimke postojećeg stanja te provedbe procjene 
utjecaja obrada na privatnost i zaštitu osobnih podataka unutar koje su analizirani  svi poslovni 
procesi Grada Rijeka te je ustrojena Evidencija  zbirki osobnih podataka.
Definirane su smjernice i ustrojavanje Evidencije zbirki osobnih podataka sa svim potrebnim 
elementima za vođenje predmetne evidencije sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih 
podataka, a kako bi se zadovoljili zahtjevi koje postavlja predmetna uredba na najefikasniji i 
najpraktičniji način. Predmetnom evidencijom je uređen i sustav prikaza ostvarivanja načela zaštite 
osobnih podataka, prava ispitanika i procjena rizika za svaku zbirku. Redovito i sustavno  
kontroliraju se,  dopunjuju i korigiraju dostavljeni podatci. 
Trenutno Evidencija zbirki osobnih podataka sadrži  149 zbirki osobnih podataka za koje je  Grad 
Rijeka voditelj obrade. 
U nastavku se donosi pregled broja zbirki osobnih podataka evidentiranih po pojedinačnim 
odjelima gradske uprave.

Naziv odjela Broj zbirki
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 1
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 24
Odjel za financije 11
Odjel za gospodarenje imovinom 21
Odjel za komunalni sustav 25
Odjel za kulturu 4
Odjel za poduzetništvo 5
Odjel za školstvo 8
Odjel za sport i tehničku kulturu 1
Odjel za urbanizam 24
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 7
Ured Grada 13
Zavod za informatičku djelatnost 5
Nadalje, 28. svibnja 2018. godine za predstavnike komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u 
sustavu Grada Rijeke organizirano je i predavanje o osnovnim elementima i obvezama provedbe 
Opće Uredbom o zaštiti podataka
Nakon uspješno realizirane 1. faze projekta, u suradnji s odjelima gradske uprave,  pokrenuta je 
paralelno 2. i 3.  faza projekta unutar koje pojedinačno analizira usklađenost navedenih 149 
poslovnih procesa sa zakonskom regulativom u području zaštite osobnih podataka.    
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) zahtijeva, naime, od svake organizacije jasnu 
politiku postupanja s osobnim podacima. Predmetno podrazumijeva pravila za redovno postupanje 
s osobnim podacima,  postupanje za slučaj zlouporabe podataka i jasan okvir odgovornosti te 
provođenje redovitih internih revizija, odnosno nadzora nad postupcima prikupljanja, pohrane, 
obrade i eventualnoga daljnjeg prijenosa i izvoza podataka koja će biti obvezna za sve sudionike.
Navedeno se postiže uvođenjem jasnih pravila kroz primjenjive odluke i akte organizacije te je 
stoga Projektni tim svoje aktivnosti, uz revidiranje evidencije zbirki osobnih podataka, sukladno 
odredbama Uredbe, ponajprije usmjerio na:

- pripremu izrade akta kojim se regulira područje zaštite osobnih podataka  (sljedivost i 
postupanje s osobnim podatcima, smjernice za korištenje privola i njihova evidencija, 
smjernice za utvrđivanje legitimnog interesa za obradu osobnih podataka ) 

- pripremu izrade akta o informacijskoj sigurnosti
- pripremu, izradu  i reviziju postojećeg akta o korištenju sustava videonadzora
- analizu korištenja Interneta i elektroničke pošte te pripadajućih akata koji reguliraju to 

područje



- analizu obrade osobnih podataka na web portalima Grada Rijeke
- reguliranje aneksa ugovora za područje zaštite osobnih podataka za izvršitelje obrade koji 

imaju ugovorne odnose s Gradom Rijekom

Slijedom navedenog, Projektni tim smatra nužnim urediti područje zaštite osobnih podataka i 
informacijske sigurnosti, kroz donošenje novih ili usklađenje postojećih akata s Općom uredbom o 
zaštiti podataka.  

Sukladno gore navedenome predlaže se Gradonačelniku da usvoji sljedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se izvješće Projektnog tima o dosadašnjem tijeku realizacije projekta 
usklađivanja poslovnih procesa sa zakonskom regulativom u području zašite osobnih podataka

2. Zadužuje se Ured grada da u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ovoga Zaključka 
izradi prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Grada Rijeke.

3. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost da u roku od 1 godine od dana donošenja 
ovoga Zaključka izradi prijedlog Pravilnika o informacijskoj sigurnosti Grada Rijeke. 

4. Projektni tim zadužuje se za nastavak provedbe aktivnosti projekta usklađenja s Općom 
uredbom o zaštiti podataka sukladno  2. i 3. fazi projekta 

5. Projektni tim zadužuje se da tijekom 2019. godine provede edukacije zaposlenika Grada 
Rijeke o obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe.

6. Temeljem prijedloga Odjela za gradsku samoupravu i upravu predlaže se 
Gradonačelniku razriješiti članstva u Projektnom timu   Sanju Marušić – Baričević, savjetnicu za 
pravne i kadrovske poslove i novim članom projektnog tima imenovati Vinka Randića, višeg 
stručnog suradnika za pravne poslove.
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