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ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA
(PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM NA OTOKU)

NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA
MATIČNI BROJ
OIB
ADRESA

MJESTO

POŠTANSKI BROJ

TELEFON

FAX

E-MAIL

OVLAŠTENA OSOBA

KONTAKT OSOBA

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su navedeni podaci u ovom zahtjevu istiniti, točni i potpuni, te ovlašćujem Jadroliniju da iste
ima pravo čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim valjanim propisima. Suglasan sam da za sve troškove po dolje
navedenim otočnim iskaznicama Jadrolinija tereti moj račun.
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IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
(PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM NA OTOKU)

Prihvaćanjem ove Izjave o zaštiti osobnih podataka dajete svoju suglasnost Jadroliniji Rijeka za
prikupljanje, obrađivanje, i korištenje Vaših unesenih osobnih podataka, pohranjenih u zbirci osobnih
podataka Jadrolinije, u svrhu otvaranja prepaid računa za otočnu iskaznicu.
Unijete osobne podatke, osim imena i prezime ovlaštene osobe, Jadrolinija Rijeka je zatražila temeljem
Zakona o prijevozu u linijskom povremenom obalnom pomorskom prometu i temeljem Pravilnika o
uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.
Vaše osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli u okviru naše internet stranice prikupljamo i
koristimo isključivo za vlastite potrebe i u skladu s ovom izjavom, odnosno Zakonom o zaštiti osobnih
podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Uredbu
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka
2016/679 od 27. travnja 2016. godine.
Na temelju zakonskih odredbi imate pravo na pristup i informacije o Vašim osobnim podacima,
dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka ako su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni ili
ako njihova obrada nije u skladu s propisima. Nadalje, imate pravo na ograničenje obrade podataka,
pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora voditelju obrade ili Agenciji za zaštitu
osobnih podataka ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša prava zajamčena propisima o zaštiti
osobnih podataka.
U slučaju opoziva (uskrate) ove izjave Jadrolinija Rijeka će izbrisati Vaše osobne podatke iz zbirke
osobnih podataka, osim onih podataka koje je Jadrolinija Rijeka zatražila temeljem zakonske osnove.
Jadrolinija Rijeka će u zbirci osobnih podataka Vaše podatke čuvati u razdoblju od 11 godina, a sve
zahtjeve vezane uz ispravak, dopunu, brisanje osobnih podataka, ostvarivanje prava u obradi osobnih
podataka ili obavijest o opozivu dane privole možete pisanim putem uputiti Voditelju obrade osobnih
podataka:
a) na adresu Riva 16, 51000 Rijeka, s naznakom: “za Službenika za zaštitu osobnih podataka”
b) na e-mail adresu: zastita.podataka@jadrolinija.hr
Voditelj zbirke osobnih podataka
Jadrolinija Rijeka
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POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

