Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. 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 (dalje u tekstu:
Opća uredba o zaštiti podataka), Služba za društvene djelatnosti koje prikuplja osobne podatke u svrhu
ostvarivanja prava na stipendiju za učenike i studente i naknadu dijela troškova školarine studentima
poslijediplomskih studija daje:

PRAVA ISPITANIKA
Kontakt podaci voditelja obrade
Voditelj obrade:

Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
Naziv:

Službenik za zaštitu podataka

Mail: szop@split.hr

Ured Grada
Adresa:

021/310-347

Telefon:

Obala kneza Branimira 17, 21000 Split

Svrha i pravna osnova obrade / legitimni interes voditelja obrade

Svrha:

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata i naknada dijela troškova školarine studentima
poslijediplomskih studija Grada Splita temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i
studenata i naknadi dijela troška studentima poslijediplomskih studija Grada Splita (“Službeni glasnik
Grada Splita”, broj 32/08, 30/09, 35/11, 50/13, 56/16 i 47/18).

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Razdoblje

10 godina

Prava ispitanika

Obrasci zahtjeva podnošenjem kojih ispitanici mogu zaštiti svoja prava vezana uz obradu osobnih podataka nalaze se
na službenoj web stranici Grada Splita

Prikupljanje osobnih podataka
Vrši se zbog Ugovorne obveze:

DA

Kao uvjet nužan za sklapanje ugovora:
Posljedice za ispitanike
zbog ne pružanja osobnih
podataka:

DA

ODBIJANJE ZAHTJEVA

Primatelji osobnih podataka
Primatelji:

Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Hrvatska poštanska banka, Oglasna ploča i web
stranica Grada Splita

Prijenos i obrada podataka
Voditelj obrade namjerava osobne podatke prenositi trećim zemljama izvan EU:

NE

Voditelj obrade namjerava osobne podatke obrađivati i u druge svrhe :

NE

Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu podatka sa sjedištem u Zagrebu,
Martićeva ulica 14, e-mail: azop@azop.hr.

