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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA 

                   LIPOVLJANI 

 

KLASA: 003-05/18-01/04 

URBROJ: 2176-41-01-18-2 

 

Lipovljani, 19. svibnja 2018. godine 

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s 

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti 

podataka, dalje u tekstu: Opća uredba), Pravilnika o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi 

i korištenju osobnih podataka i Pravilnika o video nadzoru Osnovne škole Josipa Kozarca, 

Lipovljani, ravnateljica škole, Mirjana Faltis, donosi 

 

ODLUKU 

O UVOĐENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom uspostavlja se sustav video nadzora u Osnovnoj školi Josipa Kozarca, 

Lipovljani s ciljem osiguranja školske imovine i osoba koje borave u školi, te sprečavanja 

neprimjerenog ponašanja učenika i trećih osoba. 

Svrha navedena u ovom članku ne može se postići blažim mjerama. 

Članak 2. 

U svrhu iz stavka 1. ovog članka u obuhvatu sustava video nadzora je prostor koji se nalazi 

neposredno oko Škole, ulazna i izlazna vrata u Školi, hodnici u zgradi Škole (prizemlje i prvi 

kat),stubište te sportska dvorana. 

Članak 3. 

O uvođenju sustava video nadzora istaknuta je obavijest, pisana i slikovna, na vidnom mjestu 

koja obavještava osobe da se prostor Osnovne škole Josipa Kozarca, Lipovljani nalazi pod 

video nadzorom. 

Članak 4. 

Radnici i treće osobe se moraju pisano obavijestiti o uvođenju sustava video nadzora. 

Pisana obavijest mora sadržavati objašnjenje o tome što se bilježi, za koju namjenu i koliko 

dugo će biti pohranjene snimke. 



 
2 

Članak 5. 

Ravnatelj škole odgovoran je za rad sa sustavom video nadzora i obradu osobnih podataka 

dobivenih video nadzornim sustavom. 

Ravnatelj škole smije prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke dobivene video 

nadzornim sustavom samo uz uvjete propisane Općom uredbom i ostalim propisima kojima se 

uređuje područje zaštite osobnih podataka. 

Članak 6. 

Ravnatelj škole mora pažljivo rukovati sa sustavom video nadzora u skladu s tehničkim 

uputama i propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka. 

Sustav video nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole. 

 

 

                                                                                                                    Ravnateljica: 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                    Mirjana Faltis, mag.prim.educ. 

 

Dostaviti: 

- Oglasna ploča 

- pismohrana, ovdje 


