HRVATSKA AGENCIJA
ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Osobni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu izdavanja odobrenja/suglasnosti
namjeravanom stjecatelju (fizičkoj osobi) za stjecanje kvalificiranog udjela te se isti pružaju na
osnovi ocjene ispunjavaju uvjeta navedenih članova propisanih zakonima u nadležnosti
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i podzakonskim aktima
donesenim na temelju tih zakona. U slučaju ne pružanja podataka koji su propisani za
donošenje odluke u postupku izdavanja odobrenja/suglasnosti namjeravanom stjecatelju
(fizičkoj osobi) za stjecanje kvalificiranog udjela Hanfa će odlučiti temeljem dokumentacije
kojom raspolaže.
Voditelj obrade obrađuje i prikuplja podatke kao što su: ime, prezime, OIB, adresa
prebivališta/boravišta, kontakt, datum i mjesto rođenja, podatci o kaznenoj evidenciji,
zanimanje i stručna sprema, itd. te se isti prikupljaju na zakonskoj osnovi.
Izvod iz matične knjige vjenčanih voditelj obrade prikuplja i obrađuje jer mu je to nužno, pod
određenim okolnostima, za izvršenje obveze, a sve u svrhu ispravne identifikacije ispitanika.
Prikupljeni podaci biti će trajno pohranjeni.
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podatcima i ispravak ili
brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na
ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Ispitanik svoja prava može ostvariti putem elektroničke pošte privatnost@hanfa.hr ili putem
pošte šaljući na adresu voditelja obrade zahtjev za ostvarenjem nekog od svojih prava.
Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od
one za koju su osobni podaci prikupljeni, voditelj obrade će ispitaniku pružiti informacije o toj
drugoj svrsi te sve druge informacije iz članka 13. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Voditelj obrade je Hanfa, a službenik za zaštitu podataka Dražen Kramarić (Kontakt: + 385 1
6173 491).

