
 

 
 

O B R A Z A C 

ZA ISPLATU BOŽIĆNICE 

Podatci (OBAVEZNO SVE ISPUNITI): 

OPĆINA KOSTRENA 

Upravni odjel 

za financije i gospodarstvo 

 

 

IME I PREZIME 

 

ADRESA 
 

OIB 
 

IBAN (tekući račun) 

 
 

Isplata božićnice za mještane s navršenih 65 godina do 31. prosinca 2021. godine i starije. 

Molim isplatu božićnice na iznad navedeni broj računa (IBAN). 

U cilju dokazivanja identiteta prilažem: 

1. Kopiju osobne iskaznice 

2. Kopiju kartice ili dokumenta s vidljivim brojem računa 

 
IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 

 

Potpisom ovog obrasca, izjavljujem da slobodno i izričito dajem privolu za prikupljanje i daljnju obradu osobnih 

podataka ustupljenih Općini Kostrena u svrhu provedbe isplate božićnice za mještane s navršenih 65 godina kao i 

da ste poštivali odredbe Uredbe(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-GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 

(„Narodne novine“ broj 42/2018) pri prikupljanju u ustupanju Općini Kostrena osobnih podataka trećih osoba za 

potrebe isplate božićnice za mještane s navršenih 65 godina. 

Općina Kostrena će s dobivenim osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (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-GDPR) i 

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018) uz primjenu odgovarajućih 

tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka 

ili uništenja. 

Općina Kostrena čuva povjerljivost dobivenih osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih 

podataka zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti te trećim osobama u 

slučajevima koji su izričito propisani zakonom. 

 

 

U Kostreni, 2021. godine. 
 

 

Potpis 

 

 


