Informacije i pristup osobnim podacima u smislu članaka 13., 14. i 15. 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 (Opća uredba o zaštiti podataka; SL EU L119)
Hrvatski zavod za zapošljavanje kao voditelj obrade osobnih podataka iste obrađuje isključivo u
svrhu ostvarenja prava podnositelja zahtjeva/ispitanika na prava iz obveznog socijalnog
osiguranja, a sve temeljem Zakona o tržištu rada (NN 118/18) ili utvrđenja točnosti podataka u
svrhu pravodobnog i potpunog izvršenja obveza ispitanika, uz napomenu kako je takva obrada
nužna za izvršenje obveza iz djelokruga djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem
je ispitanik stranka, odnosno radi poštovanja pravnih obveza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nadalje, Hrvatski zavod za zapošljavanje prikuplja osobne podatke korisnika, zaposlenika,
odnosno trećih osoba temeljem legitimnog interesa utvrđenog Zakonom te pravnih odnosa koji se
odnose na ispunjenje Zakonom o tržištu rada NN 118/18 utvrđenih ciljeva i preuzetih obveza.
Dokumentacija koja sadrži osobne podatke ispitanika pohranjuje se i čuva u skladu sa primjenjivim
propisima Republike Hrvatske, odnosno sve dok nisu iscrpljena sva prava i obveze s osnova
primjenjivih propisa. Također, Hrvatski zavod za zapošljavanje je obvezan čuvati svu
dokumentaciju čije je čuvanje propisano posebnim propisima.
Ispitanik može u smislu članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti prigovor na obradu
osobnih podataka.
Podnositelj zahtjeva/ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak, brisanje i
ograničenje obrade osobnih podataka, kao i pozvati se na svoje pravo na prenosivost podataka,
a voditelj obrade će postupiti po takvom zahtjevu ako se time ne narušavaju njegove pravne
obveze.
Osim u svrhu izvršavanja svojih zakonom propisanih obveza, osobni podaci koje voditelj obrade
prikuplja ne čine se dostupnim trećim fizičkim i pravnim osobama te trećim zemljama.

PRIVOLA

kojom ja _____________________________________ rođ. _______________________, OIB:
_________________s prebivalištem u (adresa) _______________________________ dajem
privolu za prikupljanje i obradu osobnog/osobnih podataka, imena i prezimena, slike, e-mail, broja
telefona Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (dalje u tekstu: HZZ), sa sjedištem u Zagrebu,
Savska cesta 64, OIB: 91547293790, pa stoga nedvosmisleno i jasno izražavam svoju volju da
se moji osobni podaci koriste u svrhu:


službene komunikaciju sa djelatnicima HZZ-a




dostava mojih podataka potencijalnim poslodavcima
izravne promidžbe na stranicama HZZ-a

i da se će isti biti proslijeđeni:
svim nadležnim tijelima u slučaju ovršnog postupka
Ova izjava se pohranjuje u dosjeu nezaposlene osobe / zaposlenika / evidenciji vanjskih suradnika
u organizacijskoj jedinici za pravne i kadrovske poslove.
Potvrđujem da sam upoznat/a kako imam pravo u svakom trenutku povući privolu i zatražiti
prestanak daljnje obrade osobnih podataka.
Potpisom ove Privole potvrđujem da su mi prilikom prikupljanja mojih osobnih podataka pružene
sve relevantne informacije od strane HZZ-a, sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Mjesto i datum
___________________

Potpis
___________________

