
Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko 
nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda 

(OFS-a) 
(prikupljanje i obrada osobnih podataka o članovima Franjevačke mladeži) 

 
1. Općenite informacije  

 
Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a (dalje: Izjava) odnosi se 
na prikupljanje i obradu osobnih podataka o članovima Franjevačke mladeži (Frame) u Republici 
Hrvatskoj. Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.  
Osobne podatke o članovima Franjevačke mladeži Hrvatskome nacionalnom bratstvu Franjevačkoga 
svjetovnog reda mjesna bratstva Franjevačke mladeži dostavljaju preko Nacionalnoga vijeća 
Franjevačke mladeži. 
Za obradu podataka odgovoran je kao voditelj obrade:  
Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a 
Kaptol 9 
10 000 Zagreb 
nacionalno@ofs.hr 
Adresa e- pošte za kontakt: nacionalno@ofs.hr 
 

2. Vrste osobnih podataka  
 

Prikupljamo  sljedeće osobne podatke:  
Vaše temeljne osobne podatke: fotografija člana, ime i prezime, spol, datum rođenja, datum 
učlanjenja, datum primanja, datum obećanja, službe u Frami, naziv mjesnog bratstva, stupanj 
formacije, ostale napomene, zvanje/zanimanje, crkveni status (redovnik, đakon, svećenik), mobitel, e-
mail. 

 

3. Pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka  
 
Pravni temelj prikupljanja osobnih podataka je pisana privola koju osobno daje svaki član Franjevačke 
mladeži stariji od 16 godina. Za članove mlađe od 16 godina potrebna je pisana privola roditelja, 
odnosno skrbnika. 

 

4. Razdoblje čuvanja 
 

Vaše temeljne osobne podatke čuvamo trajno.  
 

5. Načini i svrhe obrade osobnih podataka  
 

Vaše osobne podatke obrađujemo ručno, a primjenjujemo i automatizirane procese za obradu putem 
web-aplikacije na domeni e-frama.net te njenim poddomenama (npr. prijave na susrete Franjevačke 
mladeži). Također, možemo raditi obradu i analizu podataka koji se obrađuju u agregiranom i 
anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom (npr. da bi se 
utvrdio broj članova Franjevačke mladeži s obećanjima). Sve vrste Vaših osobnih podataka Hrvatsko 
nacionalno bratstvo OFS-a obrađuje u sljedeće svrhe:  
 

a) Statistički i demografski podaci   
 



Osobne podatke obrađujemo u svrhu utvrđivanja podataka o članovima Franjevačke mladeži, zbog 
ustrojstva Franjevačke mladeži i njezinoga boljeg funkcioniranja. 
 

b) Podaci u svrhu organizacije susreta, seminara, hodočašća i drugih aktivnosti u bratstvu 
 
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu održavanja istih. Broj podataka razmjeran je 
potrebama organizatora događaja.  
 

c) Korištenje fotografija 
 
Fotografije članova Franjevačke mladeži koristit će se u svim našim medijima (Glasilo HNB OFS-a list 
Bratstvo, tiskanim glasilima pojedinih mjesnih bratstava OFS-a, na ofs.hr domeni kao i njenim 
poddomenama, frama-portal.net domeni, list Tau, društvenim mrežama Facebook i Instagram). 
 
 

     6. Prava korisnika  
 
a) Pravo na ispravak:  
 
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od vijeća 
mjesnoga bratstva možete zatražiti da ih ono ispravi ili dopuni.  
 
b) Pravo na brisanje:  
 
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta 
obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da se u tom slučaju 
obratite Nacionalnome vijeću Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a. 
 
c) Pravo na žalbu:  
 
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o 
zaštiti podataka, molimo da se obratite Nacionalnome vijeću OFS-a kako bismo razjasnili eventualna 
pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u 
slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 
2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.  

 
7.  O povjerljivosti čuvanja podataka  

 
Ovom izjavom odgovorne osobe na svim razinama obvezuju se da će sukladno propisima koji uređuju 

područje zaštite osobnih podataka čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i 

ovlast pristupa a koji se nalaze u sustavima pohrane koje, za Franjevačku mladež, vodi Franjevački 

svjetovni red.  

 

8. Izmjene ove Izjave  
 

Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a može izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno 

obaviješteni pisanim putem.  

  


