Izbori za članove u Europski parlament iz Republike
Hrvatske - Izjava o privatnosti
Osobne podatke vezane uz izbore članova u Europski parlament iz Republike
Hrvatske prikupljamo i obrađujemo u skladu s važećim europskim i hrvatskim
propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, a napose u skladu s Uredbom
(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 (Opća uredba o zaštiti
podataka) i Obvezatnim uputama broj EP IV Državnog izbornog povjerenstva
Republike Hrvatske od 25. ožujka 2019. godine.
Čije i koje osobne podatke obrađujemo? Kao voditelj obrade osobnih podataka,
obrađujemo podatke kandidata, članova biračkih odbora, promatrača i osoba koje
sudjeluju u financiranju izborne promidžbe, te u slučaju potrebe i članova Etičkog
povjerenstva koje predložimo.
Obrađujemo ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, datum rođenja, spol i potpis,
kontakt podatke, te prema potrebi broj i mjesto izdavanja identifikacijske isprave.
Zašto ih obrađujemo? Obrađujemo ih u svrhu sudjelovanja na izborima za članove
u Europski parlament iz Republike Hrvatske i poštivanja naših zakonskih obveza koje
iz toga proizlaze (Zakon o izborima članova u Europski parlament iz Republike
Hrvatske, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma,
obvezatne upute DIP-a) .
Otkud nam osobni podaci? Sve osobne podatke koje obrađujemo pružaju nam
ispitanici neposredno (osobno).
Koliko dugo čuvamo osobne podatke? Ne dulje od 30 radnih dana od objave
konačnih rezultata izbora, osim ako nas zakon ili drugi pravni akt ne obvezuje na
dulje čuvanje ili drugačije postupanje. Vaše podatke možemo čuvati i dulje ako to
zatražite osobno, pisanim putem.
Koristimo li vaše osobne podatke u neke druge svrhe? Ne. Osobne podatke
koristimo isključivo u svrhu izbora članova u Europski parlament iz Republike
Hrvatske.
Kome otkrivamo osobne podatke? Zakon nas obvezuje da osobne podatke
otkrijemo Državnom izbornom povjerenstvu, nadležnim županijskim, gradskim i
općinskim izbornim povjerenstvima, te ostalim nadležnim tijelima ukoliko je to
zakonom propisano.
Državno izborno povjerenstvo javno objavljuje podatke sadržane u kandidacijskim
listama, izabranih kandidata i članova Etičkog povjerenstva.
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Vaša prava i kako ih ostvariti? Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja vezana uz
zaštiti osobnih podataka i vašim pravima u vezi obrade osobnih podataka.
Imate pravo dobiti potvrdu da li obrađujemo vaše osobne podatke ili ne.
Ako ih obrađujemo, možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima uz naznaku
svrhe obrade, kategorija osobnih podataka o kojima je riječ kao i o eventualnim
primateljima, te pravnoj osnovi za takav prijenos. Također, pod određenim uvjetima
imate pravo na ispravak svojih osobnih podataka, njihov prijenos, odnosno
ograničavanje obrade osobnih podataka ili njihovo brisanje.
Kontaktirajte nas putem e-maila: privacy@hns.hr ili na adresu Hrvatska narodna
stranka-liberalni demokrati, Kneza Mislava 8, 10000 Zagreb, uz naznaku „zaštita
osobnih podataka – EU izbori“
Uvijek se možete obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), kao
nadzornom tijelu zaduženom za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

U Zagrebu, 27. ožujka 2019. godine
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