
 

 

 
 
 
 
 

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 
 

- objavljeno 29. srpnja 2021.  
 
Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka obrađuje podatke u skladu s europskom 
Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). 
 
Ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka GIU Hrvatska udruga banaka, Nova Ves 17, 10000 Zagreb, 
OIB: 02596466952 (dalje u tekstu: HUB) štiti privatnost svojih korisnika u skladu sa europskom 
Općom uredbom o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba, GDPR) i Zakonom o provođenju Opće 
uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 te drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, 
koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 
 
Izjavom o zaštiti osobnih podataka HUB objavljuje kako prikuplja, koristi i obrađuje podatke korisnika 
web stranice https://konferencija.hub.hr/, na kojoj se registriraju sudionici svih skupova, evenata, 
seminara, konferencija, edukacija i općenito događanja u organizaciji HUB-a, bilo u offline ili online 
obliku. HUB jamči svojim korisnicima da sve osobne podatke tretira kao povjerljivu informaciju. 
 
Izjavom o zaštiti osobnih podataka uređuje se način postupanja osobnim podacima koje korisnici 
ostavljaju u registracijskim formama na stranici konferencija.hub.hr. 
 
Podaci se prikupljaju radi: odgovora na upit korisnika, osiguranja pružanja i plaćanja usluge. Podaci 
koji se prikupljaju su: 
 
1. Ime i prezime 
 
2. Naziv tvrtke 
 
3. OIB tvrtke 
 
4. E-mail adresa 
 
5. Kontakt telefon 
 
Ove podatke čuvamo 12 godina od zadnje kupovine kotizacije, odnosno ispunjavanja registracijske 
forme. 
 
Popunjavajući formulare na stranici konferencija.hub.hr kao i formulare dostavljene mailom, korisnik 
jamči da su informacije koje su dostavili točne i da je korisnik u cijelosti suglasan s odredbama ove 
Izjave o korištenju osobnih podataka. 
 
 



 

 

 
Podatke korisnika HUB ne prodaje i ne iznajmljuje trećim stranama niti stavlja trećim pravnim i 
fizičkim osobama na raspolaganje bez pristanka korisnika. 
 
Osim djelatnika HUB-a, navedenim podacima imaju pristup tvrtke koje nam pružaju uslugu 
izrade, održavanja i hostinga web stranice. 
 
Prilikom posjeta ovoj web stranici osobni podaci korisnika ostaju tajni, a HUB se obvezuje 
da neće drugim stranama otkrivati podatke koje je zaprimila, osim u slučajevima 
propisanim važećim zakonom 
  
Ukoliko korisnik ima pitanja ili zahtjeve uz uvjete korištenja i Izjavu o zaštiti osobnih 
podataka, Hrvatsku udrugu banaka moguće je kontaktirati na sljedeći način: 
 
GIU Hrvatska udruga banaka 
Nova Ves 17, 10000 Zagreb, Hrvatska  
info@hub.hr 
+385 (0)1 4860 080 


