MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
ZAGREB, Trg Republike Hrvatske 10
MUO broj: 21/10-2018.
Zagreb, 06. lipnja 2018.
ZAPISNIK
s pete sjednice Muzejskog vijeda Muzeja za umjetnost i obrt u 2018. godini
održane 06. lipnja 2018. u 11:00 sati
(skradena verzija)
Prisutni:
-

Ljiljana Ivkovid
dr. sc. Ana Lederer
Kristina Jeid
dr. sc. Vanja Brdar Mustapid
dr. sc. Arijana Koprčina
Miroslav Gašparovid, ravnatelj MUO

DNEVNI RED
1.
Usvajanje zapisnika s četvrte sjednice Muzejskog vijeda održane 17. svibnja 2018.
2.
Donošenje Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih
osoba
3.
Razno
1.
USVAJANJE ZAPISNIKA S ČETVRTE SJEDNICE MV MUO
Zapisnik sa sjednice održane 17. svibnja 2018. jednoglasno je usvojen.
2.

DONOŠENJE PRAVILNIKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH
PODATAKA FIZIČKIH OSOBA
Ravnatelj izvješduje MV da je Opda uredba EU o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog
parlamenta i vijeda od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka („GDPR“) stupila na snagu 25. svibnja 2018. te da je Muzej u
obvezi prikupljati i obrađivati osobne podatke poštujudi sve relevantne zakone i propise te je
dužan nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije
podatke uzima i koristi (zaposlenici i vanjski suradnici, polaznici projekata, članovi kluba prijatelja
Muzeja itd.), što je sve definirano Pravilnikom čije donošenje se predlaže.
Nakon uvida u tekst prijedloga Muzejsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog i jednoglasno
donosi Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba, te
se isti ima objaviti na oglasnoj ploči Muzeja.
3.
RAZNO
Sjednica je zaključena u 11:43 sati.
Zapisnik vodila:
Predsjednica Muzejskog vijeda MUO:
v.r. Lada Bikid
v.r. Ljiljana Ivkovid
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda
održane sjednice Upravnog vijeća Muzeja molimo da se obratite službeniku za informiranje Muzeja za umjetnost i
obrt Antoniji Dejanović.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4882 139
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