Politika privatnosti
POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA „Hrvatske udruge za promicanje
prava pacijenata“

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 27. travnja 2016. o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih, koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018.
godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno
sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj
europskoj praksi, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, Zrinsko Frankopanska 2b, 21000
Split, OIB: 26375458871 (dalje: Udruga), izradila je Politiku o zaštiti osobnih podataka korisnika
usluga.
Udruga obrađuje one osobne podatke koje ste nam dali popunjavanjem pristupnice prilikom
učlanjenja u Udrugu, a koji su nam neophodni kako bismo vam odobrili prijavu u članstvo Udruge
sukladno odredbama Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), odredbama Uredbe i ove
Politike, kao i podatke koje ste nam poslali putem emaila, društvenih mreža i pisama.
Podaci se prikupljaju u svrhu zaštite vaših prava u zdravstvenom sustavu i ispunjenje vaših zahtjeva.
Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno
Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno ciljevima,
djelatnostima i Statutu udruge, odredbama Uredbe i ove Politike, i primjenjuje se na sve obrade
osobnih podataka unutar Udruge. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja
osobnim podacima ispitanika.
Udruga je ovlaštena za upis i vođenje evidencije svojih članova. U obavljanju svoje djelatnosti,
prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.
Udruga je voditelj obrade osobnih podataka svojih članova kako je to propisano zakonom i propisima
o zaštiti osobnih podataka. Udruga kao voditelj obrade osobnih podataka članova određuje svrhu i
sredstva obrade njihovih osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje njihovih osobnih
podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Osobni podaci koje Udruga prikuplja propisani su
Zakonom o udrugama, a uključuju najmanje osnovne osobne podatke: ime, prezime, adresa, kontakt
podaci, OIB, podatke o datumu i mjestu rođenja i spolu. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju radi
sklapanja ili izvršenja članskih prava i obveza, ispunjenja zakonskih obveza i/ili na temelju legitimnog
interesa. Ukoliko to od nas traže relevantni zakonski propisi, Udruga će za određene razloge od svojih
članova tražiti izričitu privolu za potrebe medija. Razlozi zbog kojih Udruga obrađuje osobne podatke
svojih članova su ispunjenje zakonskih obveza, obveze propisane Statutom Udruge i Pravilnikom o
postupku upisa, načinu ostvarivanja prava članova, istupanju iz članstva i prestanku članstva, te
Zakonom o udrugama.
Udruga osigurava da se osobni podaci članova obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom
svrhom. Ukoliko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup osobnim podacima pružit će se
državnim tijelima u skladu sa zakonskim obvezama, te tvrtkama izvršiteljima s kojima je Udruga
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ugovorila usklađivanje obrade i razmjene osobnih podataka u skladu sa svim pravilima zakona i
uredbe o zaštiti osobnih podataka. Svi osobni podaci članova Udruge obrađuju se unutar Europskog
gospodarskog područja (EGP) i nisu dostupni nikome bez ovlaštenja Udruge. Svi članovi Udruge
imaju pravo na informacije o obradi svojih osobnih podataka; povlačenje privole u bilo koje vrijeme,
ako se osobni podaci obrađuju uz privolu člana; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek
bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje
prigovora Udruzi ili nadležnom državnom tijelu.
Dakle, napominjemo kako je pri prikupljanju osobnih podataka članova Udruge bitno načelo
razmjernosti, tj. da se prikupljaju samo podaci u opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe
prikupljanja podataka (vođenje evidencije o članstvu u udruzi).
Također napominjemo kako sukladno članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka svaki član udruge
ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se sukladno načelu razmjernosti
pravo uvida u osobne podatke drugih članova udruge smije omogućiti samo u odnosu na nužne
podatke (kao što su primjerice ime i prezime člana udruge i datum pristupanja članstvu u Udruzi),
dok se svi ostali podaci (primjerice OIB, privatne adrese, datum rođenja člana udruge) moraju na
odgovarajući način zaštititi.
Vremensko trajanje čuvanja podataka; ostaje u arhivi udruge, ili se briše na vaš zahtjev.
Prigovor na obradu osobnih podataka, članovi mogu podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu
osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385(0)14609999, azop@azop.hr, www.azop.hr. Podaci
članova čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju. Kriterij
na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja,
odnosno trajanje članstva.
U svezi bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, članovi mogu kontaktirati Udrugu osobno,
putem telefona, elektroničke pošte ili pismovnom pošiljkom na sljedeći način:

•

e-mail: pravapacijenata.hr@gmail.com

•

pisanim putem na adresu: Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, Zrinsko
Frankopanska 2b, 21000 Split

Predsjednica udruge
Mr.sc. Jasna Karačić
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