
Temeljem članka 16.  Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom (Službeni 
glasnik Grada Zagreba br.  24/20) podnosim: 

Z A H T J E V 
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA KOJIM SE OSOBAMA S INVALIDITETOM DOPUŠTA 

BESPLATNO PARKIRANJE DO DVA SATA NA MJESTIMA KOJA NISU POSEBNO 

OBILJEŽENA KAO MJESTA REZERVIRANA ZA PARKIRANJE VOZILA OSOBA S 

INVALIDITETOM 
 
 

PODACI O OSOBI S INVALIDITETOM  

Ime i prezime 
 

Broj rješenja na temelju kojeg je izdan 

znak pristupačnosti 

 

Broj i datum do kada vrijedi znak pristupačnosti 
 

PODACI O VOZILU  

Registarska oznaka vozila za koje se traži odobrenje 
 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA  

Ime i prezime 
 

Broj osobne identifikacijske isprave 
 

Podnošenjem ovog zahtjeva potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su navedeni podaci točni. 
 

Informacije Ispitaniku (fizička osoba) u vezi s obradom osobnih podataka vezano za parkiranje vozila na javnoj parkirališnoj površini-
JAVNA PARKIRALIŠTA: 
Voditelj obrade: Zagrebački holding d.o.o. Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, tel.: 01/64 20 000    
Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka: Zagrebački holding d.o.o. Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,  
tel.: 01/64 20 000, e-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr 
Svrha obrade: Sklapanje i izvršavanje Ugovora o korištenju javne parkirališne površine odnosno izdavanje odobrenja za besplatno parkiranje  
Zakonitost obrade: Članak 6., Stavak 1., Točke  

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja 
ugovora, 

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Odluka o organizaciji i načinu 
naplate parkiranja Gradske skupštine Grada Zagreba i Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
parkiralištima s naplatom) 

Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 679/2016)     
Razdoblje pohrane osobnih podataka: 13 mjeseci 
Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od predviđenog 
razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka, a nakon toga izbrisati ili učiniti nedostupnim. 
Napomena: 
Ispitanik je, sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja, obvezan uz zahtjev za izdavanje odobrenja dostaviti organizatoru 
parkiranja presliku važećeg znaka pristupačnosti i rješenja na temelju kojeg je znak izdan. 
Pružanje osobnih podataka od Ispitanika je uvjet nužan za sklapanje ugovora. Ako Ispitanik ne pruži osobne podatke, neće moći sklopiti Ugovor 
o korištenju javne parkirališne površine s Voditeljem obrade odnosno dobiti odobrenje za dva sata besplatnog parkiranja. 
Prava ispitanika: Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik*, može zatražiti ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, 
ograničavanje obrade te prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. 
Obrasci zahtjeva putem kojih Ispitanik može zatražiti ostvarivanje svojih prava, nalaze se na web stranici Voditelja obrade: https://www.zgh.hr/o-
nama-7/zastita-osobnih-podataka/8547 
Neovisno o navedenim pravima, svaki Ispitanik ima i pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka, 
Selska cesta 136, Zagreb, e-mail: azop@azop.hr 
Osobni podaci obrađivat će se povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni od strane Voditelja obrade, sukladno propisima koji uređuju 
područje zaštite osobnih podataka. 
Osobni podaci mogu se dati na korištenje nadležnim državnim tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga (npr. 
AZOP, MUP, Sudovi, Državno odvjetništvo i dr.) te pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju usluge mogu obrađivati i 
osobne podatke. 
 
*Ukoliko Zahtjev za ostvarivanje prava Ispitanika podnosi zakonski zastupnik, uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaz o ovlasti za zastupanje. 

 

 

MJESTO I DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

 
 
   U Zagrebu,  .  .  . godine 
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