
 

Informacija o privatnost  

Informacija o voditelju obrade  

Voditelj obrade je Inter Cars d.o.o., OIB: 46564276045 s uredom registriranim na Francesca 

Tenchinija 2A, 10090 Zagreb tel. +385 1 349 22 04 (voditelj obrade). Voditelj obrade je imenovao 

službenika za zaštitu osobnih podataka, dostupnog na e-mail adresi: gdpr.hr@intercars.eu  

Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka  

Prikupljanje i obrada osobnih podataka je u svrhu organiziranja državnog i međunarodnog YCM 

natjecanja na osnovu legitimnog interesa Voditelja obrade.  

Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, a potrebnih su za prijavu i sudjelovanje na YCM 

natjecanju u cilju promocije Organizatora natjecanja i razvoja stručnog obrazovanja automehaničara-

automehatroničara, suradnje poslodavaca i obrazovnih institucija i drugih ciljeva na opću dobrobit 

društva.  

Osobni podaci koje će Voditelj obrađivati u gore navedenu svrhu su: ime i prezime, mail adresa, broj 

telefona, identifikacijski dokumenti, a u završnom dijelu natjecanja: sliku, audio i video zapis, broj 

bankovnog računa.  

Voditelj obrade može prenositi osobne podatke vanjskim subjektima koji pružaju usluge u području 

smještaja, prijevoza, poštanskih ili kurirskih djelatnosti, subjekti koji pružaju tehničku podršku i 

usluge pravnog savjetovanja, te banke u cilju provođenja natjecanja.  

Za obradu Vaših osobnih podataka za koje Voditelj ne pronalazi legitiman interes, tražit će od Vas 

suglasnost (privolu).  

Rok za pohranjivanje vaših osobnih podataka  

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do kraja natjecanja, a najkasnije godinu dana od završetka 

natjecanja.  

Mjere zaštite osobnih podataka  

Organizator kao voditelj obrade podataka, osobne podatke obrađuje i štiti u skladu s važećim 

zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka. Prilikom provođenja ovog natjecanja pažljivo 

će zaštititi sve osobne podatke i pristup njima omogućiti samo djelatnicima koji su se obvezali na 

odgovarajuće obaveze povjerljivosti.  

Vaši osobni podaci mogu se pohraniti i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj se nalaze druge članice 

Inter Cars Grupe ili pružatelji usluga, što može dovesti do primjene pravila zaštite podataka različitih 

od onih u Hrvatskoj. Odgovarajuće ugovorne i druge mjere za zaštitu osobnih podataka postoje kako 

bi pružale zaštitu pri prenošenju podataka na naše članice ili treće strane u drugim zemljama.  

Vaša prava  

Imate pravo tražiti pristup vašim osobnim podacima, ispravljanje ili brisanje osobnih podataka, kao i 

ograničenje obrade. U mjeri u kojoj se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu rukovanja Vašim 

korisničkim računom, imate pravo na prijenos Vaših osobnih podataka. Također, imate pravo 

prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka obrađenih temeljem legitimnog interesa. Ako želite 
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ostvariti svoja prava iznad ili imate pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, molimo da nas 

kontaktirate putem e-maila: gdpr.hr@intercars.eu  

Nadalje, imate pravo podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 10 000 Zagreb. 

 

 

 

mailto:gdpr.hr@intercars.eu

