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Zagreb, 2. lipnja 2018. 

 

- članovima Nacionalnoga vijeća 

- područnim ministrima OFS-a 

- ministrima mjesnih bratstava OFS-a 

 

 

Predmet: Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka u Hrvatskome nacionalnom bratstvu OFS-a 

 

 

Draga braćo i sestre! 

 

Dana 25. svibnja 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 

2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.). Svrha Uredbe je povećati 

sigurnost kod prikupljanja i obrade osobnih podataka koji se u različite svrhe prikupljaju 

od fizičkih osoba. 

Opća uredba o zaštiti podataka je Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih 

podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Uredba određuje koja su prava 

pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke 

poput voditelja obrade. Uredba se primjenjuje na sve tvrtke bez iznimaka, a također se 

primjenjuje i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, 

bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira 

potreba kućanstva (npr. postavljanje video nadzora ispred ulaznih vrata kuće/stana), na 

sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredaba 

u državama članicama Europske Unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj.  

Ona obvezuje i Franjevački svjetovni red u mjeri u kojoj prikupljamo osobne podatke o 

našim članovima. To se odnosi na: matične knjige, obrazac Osobni podaci o članu (žuti 

karton), godišnje prikupljanje statističkih podataka u mjesnim i područnim bratstvima, 

različite popise i prijave za hodočašća, seminare i druge aktivnosti u bratstvu.  

 

Ovim putem želimo pojasniti što to znači za život u našim bratstvima na svim razinama.  

 

1. Što se tiče osoba odgovornih za prikupljanje i čuvanje podataka, treba razlikovati tri 

pojma koja se spominju u Uredbi: 

a) Voditelj obrade, 

b) Izvršitelj obrade i 

c) Službenik za zaštitu osobnih podataka. 

 

Za naše Nacionalno bratstvo važan je voditelj obrade. Voditelj obrade je Hrvatsko nacionalno 

bratstvo franjevačkoga svjetovnog reda, osim za ona područna i mjesna bratstva koja su stekla 

civilnopravnu osobnost, a koja će ovim pitanjem samostalno baviti. Ističemo kako se ovo 

odnosi samo na njihovu odgovornost pred državom, dok obveza slanja podataka na više 

razine, koje proizlaze iz pripadnosti OFS-u, ostaje nepromijenjena.  
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2. Što se tiče čuvanja podataka, važno je paziti na sigurnost mjesta čuvanja osobnih 

podataka, tako da su oni fizički dostupni samo odgovornim osobama. Pravo pristupa 

podacima imaju članovi vijeća OFS-a. U tu svrhu je potrebno osigurati da se ormari i 

prostorije u kojima se osobni podaci nalaze zaključavaju. 

U ovu svrhu, molimo sva mjesna vijeća da svoje članove upoznaju s Izjavom o zaštiti 

osobnih podataka koju šaljemo u privitku, i da je se pridržavaju u svakodnevnom 

životu i radu. U toj izjavi se nalazi i popis podataka koji se prikupljaju za svrhe života 

u OFS-u. 

Također, molimo da se ova izjava pažljivo čuva u arhivu bratstva. 

 

3. Za prikupljanje podataka je važan pristanak člana, što se jamči potpisom na obrascu. 

Stoga molimo da se vodi računa o tomu da se svaki obrazac Osobni podaci o članu 

(žuti karton) obvezno potpiše u trenutku popunjavanja. Molimo vas da Izjavu o zaštiti 

osobnih podataka date na uvid svakom članu pri potpisivanju obrasca (žuti karton). 

Također, ako se uvidom u arhiv ustanovi da neki obrasci nisu potpisani, neka se to što 

prije ispravi. Što se tiče čuvanja, vrijede iste sigurnosne mjere kao i pod točkom 2.  

 

4. Uredba predviđa mogućnost ispravka i brisanja podataka. Ako dođe do promjena u 

osobnom životu člana bratstva i, u skladu s time, on zatraži ispravak osobnih podataka 

(npr. promjena adrese), te izmjene će se činiti na dosadašnji, redoviti način.  

Ako član bratstva zatraži brisanje podataka, mjesno vijeće će uputiti člana bratstva na 

Nacionalno vijeće OFS-a koje je nadležno o tomu donijeti odluku. 

 

5. Molimo da se ovaj dopis i Izjava o zaštiti osobnih podataka pažljivo čuvaju u arhivu i 

upoznaju svako naredno Vijeće s istima. 

 

 

 

 

                                                                                                      

Ivana Filipin, OFS                                                                                 Branka Černugelj, OFS 

nacionalna tajnica                                                                                        nacionalna ministra 


