Izjava o davanju suglasnosti
za obradu osobnih podataka
Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka, ustupljenih Općini Andrijaševci kao
voditelju zbirke osobnih podataka, smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni podaci će biti
obrađeni u svrhu provedbe postupka Ponovljenog javnog natječaja za prodaju pokretnine-službenog
automobila od 22.8.2019. godine, KLASA: 406-03/19-01/01, URBROJ: 2188/02-01-19-7, objavljenog
na Oglasnoj ploči Općine Andrijaševci i službenoj internetskoj stranici Općine, www.andrijasevci.hr

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, te sukladno tome ovu Izjavu niste dužni prihvatiti.
Obradi osobnih podataka možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu, a u tom
slučaju Vaša prijava će se isključiti iz daljnjeg natječajnog postupka.
Općina Andrijaševci će sa ustupljenim osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (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 – Opća uredba o zaštiti
podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) koja se izravno primjenjuje u Republici
Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine, te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
(„Narodne novine“ br. 42/18).
Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci.
Općina Andrijaševci čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i
priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim zaposlenicima
kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti vezanim uz narav posla koji
obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše izričite privole,
osim i samo u slučajevima koji su izričito navedeni u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.
U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti
ispravak, brisanje Vaših osobnih podataka, ograničenje obrade, uložiti prigovor na obradu
takvih podataka, te na prenosivost podataka. Također, imate pravo na prigovor nadzornom
tijelu.
Prihvaćanjem i potpisom ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste
istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate Općini Andrijaševci da
kao voditelj zbirke osobnih podataka, obrađuje i koristi Vaše podatke.
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