
IZJAVA 

o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svezi provedbe Natječaja za izbor i imenovanje 

direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kanfanar 

Tekst ove Izjave usklađen je s odredbama: 

- Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11.) 

- Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i os 

slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine 

(Službeni list Europske unije, L119/1) 

Izrazi koji se koriste u ovoj Izjavi upotrijebljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola 

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U SVEZI PROVEDBE 

NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE (u daljnjem tekstu: Izjava) 

Za potrebe provedbe Natječaja za direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kanfanar, ovom 

Izjavom potvrđujem sljedeće: 

1. SUGLASAN SAM / NISAM SUGLASAN (obavezno zaokružiti) da se moji osobni podaci sadržani u natječajnoj 

dokumentaciji  kao i podaci nastali u tijeku provedbe Natječaja, a kojom dokazujem ispunjenje uvjeta propisanih 

Natječajem, obrađuju od strane Natječajne komisija i drugih ovlaštenih osoba Turističke zajednice Općine Kanfanar, 

isključivo u obimu i u svrhu provedbe Natječaja. 

2. SUGLASAN SAM / NISAM SUGLASAN (obavezno zaokružiti) da se umjesto mojih osobnih podataka (imena i 

prezimena) prilikom obrade osobnih podataka kao i u javno objavljenim dokumentima na Internet stranicama, umjesto 

mog imena i prezimena koristi šifra od 6 znakova, koja glasi : 

 

 

3. SUGLASAN SAM / NISAM SUGLASAN (obavezno zaokružiti) da se moje ime i prezime objavi u Odluci o odabiru 

kandidata, ukoliko budem odabran za zapošljavanje u Turističkoj zajednici Općine Kanfanar. 

 

4. Svojim potpisom potvrđujem da mi je poznat identitet i kontakt podaci Turističke zajednice Općine Kanfanar, 

koja provodi Natječaj u skladu sa odredbama Zakona o radu. 

 

5. Svojim potpisom također potvrđujem da sam upoznat s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe 

Natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade mojih osobnih 

podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu mojih osobnih podataka. 

Ime i prezime kandidata (tiskanim slovima):___________________________________ 

 

Potpis kandidata:___________________________________ 

      


