
 

 

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA  

  

Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu Politika)  Sveučilište Libertas Zagreb (u daljnjem tekstu 

Sveučilište) uređuje način i opseg postupaka pri svakom prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka koji se 

odvijaju unutar poslovnih procesa i na razini Sveučilišta. Politikom Sveučilište svoje poslovne procese usklađuje 

s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka 

i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. godine (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti 

podataka). 

Svrha Politike je uspostava jasnih standarda i sustava postupanja sa osobnim podacima  na razini Sveučilišta. 

Politika kroz definirane postupke ujedno omogućava adekvatno upravljanje rizicima koji su vezani za 

potencijalnu neusklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka te ostalim zakonskim i pod zakonskim aktima 

kojima se propisuje postupci prema osobnim podacima koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju kroz poslovne 

procese Sveučilišta. 

Zaštita osobnih podataka jedno je od temeljnih ljudskih prava i Društvo prepoznaje važnost zaštite privatnosti 

svih osobnih podataka kao prioritet, a posebice onih koje obrađuje u sklopu obavljanja svoje djelatnosti. 

Ovim Dokumentom Sveučilište postavlja temelje visoke razine zaštite privatnosti u procesima obrade osobnih 

podataka. 

Područje primjene 

Politika se primjenjuje na sve aktivnosti obrada osobnih podataka unutar Sveučilišta, bez obzira je li  Sveučilište 
u ulozi voditelja ili izvršitelja obrade, a koje osobito uključuju: 
 

 obradu osobnih podataka radnika pri sklapanju i izvršavanju ugovora o radu  

 obradu osobnih podataka članova obitelji zaposlenih radnika u dijelu koji je nužan za provedbu 

zakonskih obveza ili ostvarivanje nekog prava prema važećim propisima (npr. ostvarivanje prava na 

poreznu olakšicu, plaćeni dopust, nagradu za rođenje djeteta, pravo na prigodni dar za dijete i slično), 

 obradu osobnih podataka koje na osnovu ugovornog odnosa kao izvršitelj Sveučilište obrađuje 

 obradu osobnih podataka poslovnih partnera i dobavljača Sveučilišta 

 sve druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje Sveučilište obavlja ili bi u budućnosti moglo 

obavljati bilo na povremenoj, bilo na kontinuiranoj osnovi 

Osobni podaci koji su izuzeti od primjene ove Politike su: 

 podaci o pravnim osobama (primjer - trgovačka društva, udruge, javna tijela) 

 podaci o umrlim osobama 

 podaci temeljem kojih nije moguća identifikacija fizičke osobe, niti samostalno niti dovođenjem u vezu 

s nekim drugim podacima (primjerice anonimizacija, pseudonimizacija i slično). 

Ova Politika zaštite osobnih podataka je u skraćenoj verziji od propisane. 

 

U Zagrebu, 25.05.2018. 
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