OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U SVRHU PROVEDBE
NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE
Voditelj obrade osobnih podataka
Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb (u nastavku teksta:
HNB) obrađuje osobne podatke sadržane u e-Prijavnici i popratnoj dokumentaciji
koju mu dostave osobe – studenti u sklopu prijave na natječaj za dodjelu stipendija
HNB-a u 2021. godini, raspisan na temelju Odluke o broju stipendija te uvjetima i
kriterijima Hrvatske narodne banke za odabir studenata za stipendiranje.
Dokumente koji uključuju osobne podatke HNB zaprima izravno od osoba koje se
prijavljuju na natječaj elektroničkom poštom, poštom ili izravnom dostavom.

Svrha i pravni temelj obrade
HNB obrađuje osobne podatke u svrhu odabira osoba kojima će dodijeliti stipendiju
iz kruga kandidata prijavljenih na natječaj i sklapanja ugovora o međusobnim
pravima i obvezama s odabranim studentom kao stipendistom. Obrada je stoga
nužna da bi HNB poduzeo radnje na zahtjev (po prijavi) osoba – kandidata na
natječaj prije sklapanja ugovora o stipendiranju (pravni temelj obrade propisan je u
članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka1).
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su pružiti osobne podatke jer time
dokazuju postojanje natječajnih uvjeta, tj. omogućavaju HNB-u da provjeri ispunjava li određena osoba
natječajne uvjete i sklopi ugovor o stipendiranju s najboljim kandidatima. Ako osobe ne dostave sve osobne
podatke u traženoj dokumentaciji, HNB će takve prijave smatrati nepotpunima te ih neće razmatrati u
natječaju.

Primatelji osobnih podataka

HNB osobne podatke povezane s navedenim aktivnostima i svrhom ne prenosi
trećoj strani odnosno rabi ih isključivo za potrebe odabira budućih stipendista.

Čuvanje osobnih podataka
HNB pohranjuje osobne podatke iz zaprimljene dokumentacije do završetka
natječaja za dodjelu stipendije (do konačnog odabira stipendista). HNB nakon
okončanja natječaja briše podatke osoba koje nisu izabrane (i podatke dostavljene u
papirnatom i one u elektroničkom obliku).
Osobne podatke odabranih stipendista HNB pohranjuje i čuva u skladu sa
Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima 2 te pravilnikom kojim se uređuje obrada i zaštita arhivskog i
Opća uredba o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca
u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, SL EU L
119 na snazi od 25. 5. 2018. (u nastavku teksta: Opća uredba o zaštiti podataka)
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Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 61/18)

registraturnog gradiva HNB-a, radi evidentiranja pravilnosti provedbe natječaja te poduzimanja daljnjih
radnji u vezi sa stipendijom (npr. sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama sa stipendistom te
praćenja kako stipendist izvršava obveze iz ugovora).
Prava osoba čiji se podaci obrađuju
HNB, u skladu s uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osigurava sljedeća
prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka:
a) pravo na informaciju o obradi i pristup osobnim podacima
b) pravo na ispravak
c) pravo na brisanje ("pravo na zaborav") i
d) pravo na ograničenje obrade osobnih podataka.
Službenik za zaštitu podataka i nadzor
Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za
zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva ulica 14, Zagreb, kojoj možete podnijeti
pritužbu na postupanje HNB-a u vezi s obradom vaših osobnih podataka.
Više informacija o ovoj temi možete pronaći na internetskoj stranici HNB-a na
poveznici https://www.hnb.hr/zastita-osobnih-podataka, a za sva eventualna pitanja
možete
se
obratiti
službeniku
HNB-a
za
zaštitu
podataka
(sluzbenik.osobni@hnb.hr).

