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Temeljem članka 2. Opće  uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (UREDBA (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) - eng. GDPR – u daljnjem tekstu 

Uredba), članka 43.st.6. Zakona o zaštiti na radu i podzakonskim aktima kojima se uređuje i 

regulira zaštita osobnih podataka i provedba sustava tehničke zaštite, Zrinka Ettingler Starčić 

ravnateljica Lošinjskog muzeja, V. Gortana 35, 51550 Mali Lošinj , dana 6. travnja 2019, daje 

sljedeću  

       OBAVIJEST 

Poslodavac, Lošinjski muzej je radi  postizanja više razine sigurnosti i zaštite radnika i 

posjetitelja te radi sprečavanja protupravnih radnji usmjerenih prema imovini Muzeja, krađe, 

razbojstva, provala, nasilja, oštećenja, uništenja i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom, 

na odgovarajućim mjestima u prostorijama Poslodavca u kojima se obavlja rad, ili koje služe 

dolasku/odlasku na mjesto rada, podstavio nadzorne uređaje. Snimke koje su snimljene 

sustavom video nadzora mogu se isključivo koristiti za navedeno. 

Pravna osnova za postavljanje video nadzora proizlazi iz Zakona o radu, Zakona o zaštiti na 

radu te drugih obvezujućih propisa. 

Prikupljeni podaci putem sustava video i drugog nadzora smatraju se povjerljivim podacima i 

štite se od slučajne ili zlonamjerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili 

pristupa, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe ograničavanjem broja osoba s 

pravom pristupa podacima, fizičkom zaštitom prostorija u kojem se nalaze te sustavom 

logova. Pristup podacima dozvoljene je uporabom korisničkog imena i lozinke, kao i drugim 

mjerama zaštite propisanim Pravilnikom o  prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih 

podataka fizičkih osoba. 

Snimljeni materijal: 

- ne smije se koristiti protivno odredbama zakona i drugih važećih propisa vezanim uz 

zaštitu osobnih podataka, 

- ne smije se emitirati u javnosti niti pred osobama koje nemaju ovlasti na nadzor opće 

sigurnosti i zaštite na radu, 

- ne smije biti dostupan neovlaštenim osobama, ali je Muzej obvezno omogućiti tijelu 

nadležnom za inspekcijski nadzor, ovlaštenim istražnim tijelima javne vlasti pregled 

video zapisa iz video sustava temeljem pisanog zahtjeva odnosno neposrednim 

uvidom. 

 



Shodno usvojenom Pravilniku o  prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka 

fizičkih osoba (urbroj: LM 86/2019, 29. 3. 2019., dostupan na www.muzej.losinj.hr) ispitanici 

imaju sva prava zajamčena prihvaćenom politikom zaštite, Uredbom i nacionalnim 

zakonodavstvom. U tom smislu na poseban upit može se dogovoriti gledanje snimke ili 

preslike kopije snimke. 

Ova obavijest je objavljena na oglasnoj ploči Muzeja dana 6. 4. 2019., i na internetskoj 

stranici te se radnik ne može pozvati da objavljeni akt nije pročitao. 

                  ravnateljica  

           Zrinka Ettinger Starčić 

 


