REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

OBAVIJEST
O OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Poštovani,
ovim putem Vam se obraćamo sa informacijama vezanim uz usklađivanje poslovanja, korištenja
osobnih podataka te zaštite osobnih podataka u skladu sa Uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Naime, dana 25. svibnja 2018. godine na snagu je stupila Uredba o zaštiti osobnih podataka, poznatija
pod nazivom GDPR. Predmetnu Uredbu moraju provesti sva trgovačka društva, obrtnici, ustanove,
javne institucije, jedinice lokalne samouprave, te svi oni koji u bilo kojem statusu pribavljaju i koriste
osobne podatke pojedinca.
Ovom uredbom se stavlja naglasak na zaštitu osobnih podataka pojedinca i korištenje osobnih
podataka. Da se radi o ozbiljnoj Uredbi svjedoče i zapriječene kazne koje su propisane za kršenje
Uredbe. Naime, ukoliko dođe do kršenja Uredbe, do povrede zaštite osobnih podataka predviđene su
kazne u postotku od 0,5 do 4 % ukupnog godišnjeg prometa, odnosno do 20 miliona eura.
S obzirom na navedeno, Općina Punitovci je također pokrenula postupak zaštite osobnih podataka u
skladu sa Uredbom, te za provedbu postupka angažirala Odvjetnika Vedrana Bikića iz Vinkovaca.
Odvjetnik Vedran Bikić je naš stalni zastupnik, te nam pruža pravnu pomoć, pravno savjetovanje i
zastupanje u predmetima.
Općina Punitovci je uspjela dogovoriti mogućnost Vaše suradnje sa odvjetničkim uredom pod
povoljnijim uvjetima. Budući da je obveza svih uskladiti svoje poslovanje sa Uredbom o zaštiti
osobnih podataka, ovim putem Vam dostavljamo podatke o Odvjetniku Vedranu Bikiću, te ukoliko ste
zainteresirani da se istom obratite, dogovorite suradnju i započnete postupak usklađivanja osobnih
podataka. Odvjetnik će Vam pomoći stvoriti učinkovit način upravljanja osobnim podacima, educirati
Vas o korištenju osobnih podataka, sastaviti pravne akte potrebne za usklađivanje sa Uredbom te
uskladiti Vaše poslovanje sa navedenom Uredbom.
Podaci o odvjetniku:
Odvjetnik Vedran Bikić
V.Nazora 11b; 32100 Vinkovci
Tel: 032/550-200; Mob: 098/944-7123; e-mail: bikic.vedran@gmail.com

U slučaju potrebe za daljnjim informacijama slobodno se obratite Odvjetniku Vedranu Bikiću na gore
navedene brojeve.

