
ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA INTERNET GRADA OROSLAVJA 

 

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA: 

Ime i prezime  
 
 

Adresa   
 
 

OIB  
 
 

Kontakt (broj telefona/mobitela)  
 
 

Kontakt (e-mail)  
 
 

 

 

Podnositelj svojim potpisom potvrđuje da je pročitao, i da prihvaća Opće uvjete pružanja 

usluge gradskog interneta  (Prilog 1). 

 

 

 

Potpis podnositelja zahtjeva: 

 

 



OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE GRADSKOG INTERNETA 
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)  

 

1. Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između JLS Grada Oroslavja, Oroslavje, Oro trg 1 (u daljnjem tekstu: 

Grad) kao pružatelja usluge besplatnog gradskog interneta u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj 

i korisnika usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.  

2. Na sve međusobne odnose između Grada i Korisnika usluga koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju 

se na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.  

3. Potpisom zahtjeva za priključenje korisnik daje izričitu suglasnost JLS Gradu Oroslavju da prikuplja i obrađuje 

osobne podatke isključivo u svrhu priključenja, evidentiranja i održavanja gradskog interneta, a u skladu s 

Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. 

4. Grad ima pravo odbiti Zahtjev kao i naknadno podnesen drugi odgovarajući zahtjev ili uskratiti korištenje usluge 

zbog sljedećih razloga:  

1. ako Podnositelj Zahtjeva nije uredno i potpuno ispunio i/ili potpisao Zahtjev, odnosno naknadno   
podnesen drugi odgovarajući zahtjev (u daljnjem tekstu: Podnositelj Zahtjeva);  

2. ako Podnositelj Zahtjeva na zahtjev Grada ne pruži Gradu na uvid i obradu sve podatke i preslike 
identifikacijskih isprava;  

3. ako je Podnositelj Zahtjeva maloljetna osoba ili osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost odnosno 
ako je Podnositelj Zahtjeva osoba ograničene poslovne sposobnosti koja nema valjane suglasnosti 
zakonskog zastupnika;  

4. ako postoji sumnja da su podaci o identitetu fizičke osobe odnosno pravnoj osobnosti Podnositelja 
Zahtjeva, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti;  

5. ako postoji sumnja da Podnositelj Zahtjeva zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati usluge 
gradskog interneta ili ako omogućuje ili ima namjeru omogućiti trećoj osobi zlouporabu usluga;  

6. ako postoji sumnja da će usluge gradskog interneta biti korištene od strane treće osobe koja nije 
Podnositelj Zahtjeva;  

7. bez obrazloženja. 

5. Korisnik usluga obvezan je na odgovarajući način izvijestiti Grad o bilo kakvoj promjeni podataka odmah, a 

najkasnije u roku od petnaest (15) dana od nastanka promjene. Ako Korisnik usluge ne izvijesti Grad o promjeni 

podataka, Korisnik usluge će odgovarati za svu štetu koja zbog toga eventualno nastane Gradu ili trećima.  

6. Grad obrađuje samo one osobne podatke Korisnika koji su nužni za postizanje određene legitimne svrhe, a 

podatke obrađuje u neimenovanom obliku uvijek kada je to moguće. Grad štiti podatke Korisnika od slučajnog 

ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene, te neovlaštenog ili nezakonitog pristupa, obrade, ili razotkrivanja. 

Grad čuva osobne podatke Korisnika onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, 

osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja. Grad primjenjuje 

tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite podataka Korisnika. Korisnici se uvijek mogu obratiti Gradu, 

između ostalog, sa zahtjevom izmjene podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje 

svrhe ne žele da se njihovi podaci obrađuju.  

7. Prilikom korištenja usluga gradskog interneta, Korisnik je obvezan poštovati prava intelektualnog vlasništva u 

skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. 

8. Korisnik gradskog interneta nema pravo administratorskog pristupa i konfiguraciji terminalnih uređaja preko 

kojih pristupa usluzi gradskog interneta iako se oni nalaze u njegovom vlasništvu.  

9. Grad se odriče od svih odgovornosti i šteta, a koje bi mogle nastati korištenjem gradskog interneta korisniku ili 

trećim stranama. 

10. Grad se odriče od svih odgovornosti i šteta, a koje bi mogle nastati uslijed nedostupnosti usluge gradskog 

interneta korisniku ili trećim stranama. 

11. Grad zadržava pravo naknade štete od korisnika, a koja bi mogla nastati prema Gradu ili trećim stranama a 

uslijed korisnikovog korištenja gradskog interneta.  

12. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 15. ožujka 2021. godine  na sve Korisnike usluga na dan 

objave.  

13. Grad zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete. Sve izmjene ovih Općih uvjeta Grad će objaviti na svojim 

internetskim stranicama sukladno važećim propisima. 


