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Svojim potpisom na dnu ove Izjave osobno potvrđujem da sam konzultant ekonomske struke za poslovno savjetovanje
(menadžment, financije, marketing, organizacija), certificirani sam savjetnik za savjetovanje u vezi pripreme projektnih
prijedloga za natječaje i javne pozive EU fondova i programa, kreditne programe razvojnih i poslovnih banaka, nositelj
sam važećeg certifikata za poslove javne nabave, te sam osobno ovlaštena zastupati i sklapati poslove u ime i za račun
e-konzultant, sukladno Općim uvjetima poslovanja (https://e-konzultant.hr/o-nama/opci-uvjeti-poslovanja/) ekonzultant i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI
Tijekom pripremanja, ugovaranja i pružanja usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem, dolazim do povlaštenih podataka,
informacija, znanja i poslovne dokumentacije koju Klijent prezentira i/ili ustupa e-konzultantu s ciljem ugovaranja i
korištenja usluga savjetovanja i/ili izrade specifičnih konzultantskih izvještaja (poslovna analiza, financijska analiza,
segmentacija kupaca, analiza tržišta, analiza prodaje, analiza troškova) i/ili izradu izvještaja i/ili dokumentacije za daljnju
upotrebu (poslovni plan, investicijska studija, CBA analiza i sl.) uključujući inkrementalni pristup i smjernice te
preporuke vezano uz konkretne (organizacijske, upravljačke, tržišne, investicijske) potrebe Klijenta.
Ovom izjavom e-konzultant obvezuje se na trajno čuvanje i tajnost povjerljivih poslovnih i osobnih podataka, i
postupanje sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka sadržanih u poslovnoj i drugoj radnoj
dokumentaciji, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati
povjerljivost svih osobnih podataka kojima imam pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi
tijelo/društvo u kojem sam zaposlen/a te da ću iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu)
svrhu.
Također se obvezujem da povjerljive poslovne i osobne podatke kojima imam pravo i ovlast pristupa neću
dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te se
obvezujem da ću povjerljivost podataka i informacija čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim i poslovnim
podacima.
Ime i prezime:
Snježana Andrijašević, savjetnica za pripremu i provedbu EU projekata, javnu nabavu i menadžment malog poduzeća
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