
  

DODATAK 7 

Obrazac Izjave o Povjerljivosti 

BUDUĆI DA je Hrvatski Telekom d.d., Zagreb,  Roberta Frangeša Mihanovića 9 (dalje u tekstu: HT) infrastrukturni 
operator u skladu s odredbama ZEK-a i da je stoga obvezan davati slobodni prostor u kabelskoj kanalizaciji na 
korištenje zainteresiranim operatorima korisnicima;  
 
BUDUĆI DA je _______________________________________ (dalje u tekstu: operator korisnik) operator 
elektroničkih komunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj; 
  
BUDUĆI DA je HT vlasnik nepokretne elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme, i da operator korisnik ima namjeru pružati svoje usluge putem  infrastrukture HT-

a sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama i drugim važećim propisima, te da će u tu svrhu HT, sukladno 

obvezama iz zakona i drugih propisa, omogućiti operatoru korisniku uvid u detaljne informacije o infrastrukturi HT-

a; 

BUDUĆI DA će HT za potrebe suradnje, na temelju ove Izjave o povjerljivosti, omogućiti uvid operatoru korisniku u 

određenu dokumentaciju i informacije koji se odnose na infrastrukturu HT-a, a koje HT smatra povjerljivima; 

BUDUĆI DA operator korisnik prima na znanje i prihvaća da HT neće učiniti dostupnim niti iznositi bilo koje 

podatke osim ako operator korisnik ovom Izjavom o povjerljivosti prihvati uvjete zaštite povjerljivih podataka; 

 

STOGA operator korisnik Standardne ponude o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije)  daje HT-u sljedeću: 

IZJAVU O POVJERLJIVOSTI 

I 

Operator korisnik je suglasan i prihvaća da će tijekom pregovora s HT-om o ugovaranju usluge  pristupa i  

zajedničkog korištenja slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji HT-a dobiti i steći informacije koje su vrijedne, 

povjerljive, nedostupne javnosti, i koje pripadaju HT-u. 

II 

Operator korisnik je suglasan i prihvaća da izraz “Povjerljivi podaci” koji se koristi u ovoj Izjavi o povjerljivosti, znači 

bilo koje znanje i informacije koje operator korisnik stekne ili s kojima bude upoznat tijekom suradnje s HT-om, a 

odnose se na: 

- sve informacije koje se odnose na pružanje usluge pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije), 

- sve druge informacije ili dokumente koje operator korisnik dobije, s kojima bude upoznat ili stekne od HT-
a ili bilo kojeg službenika, zaposlenika ili predstavnika a koje imaju veze s HT-om i/ili njegovim 
poslovanjem. 

- sve podatke koji su tajni prema zakonima Republike Hrvatske, uključujući, ali bez ograničenja, osobne i 
prometne podatke. 

 
Također, Povjerljivim podacima smatraju se i preslike, dijelovi te uzorci dokumenata navedenih u prethodnom 

stavku. 



  

 

III 

Informacija se neće smatrati Povjerljivim podatkom ako (i) jest ili postane dostupna javnosti a da ju nije objavio 

operator korisnik ili njegovi zaposlenici, ili koja (ii) nije stečena od osobe koja, prema onome što Operator korisnik 

može razumno utvrditi, ima obvezu tajnosti prema HT-u. 

IV 

Osim po izričitoj ovlasti ili pisanoj uputi HT-a ili na temelju zakonske ili regulatorne obveze, naloga ili zahtjeva 

izdanog od strane nadležnog suda ili regulatornog, sudskog ili upravnog tijela, operator korisnik je suglasan i jamči 

da, u bilo kojem razdoblju tijekom pregovora vezano za pružanje usluge, ili u bilo koje vrijeme nakon toga, neće 

objaviti, dati, proširiti, dobaviti, ili učiniti pristupačnima takve Povjerljive podatke bilo kome tko nije ovlaštena osoba 

operatora korisnika angažirana u svrhu navedenih pregovora s HT-om. 

Operator korisnik izjavljuje da je upoznat da je osobito zabranjeno otkrivanje Povjerljivih podataka tržišnim 

takmacima HT-a. 

V 

Operator korisnik se obvezuje da će s Povjerljivim podacima rukovati barem s istim stupnjem pažnje koji 

primjenjuje na vlastite povjerljive podatke. Operator korisnik obvezan je djelovati u skladu sa svim primjenjivim 

propisima, uključivo propisima iz područja elektroničkih komunikacija, koji uređuju pitanja zaštite osobnih 

podataka i privatnosti korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga. Operator korisnik je dužan putem ugovora o 

radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno obvezujući način, obvezati svoje radnike, suradnike i pomoćnike 

na tajnost Povjerljivih podataka koje zaprimi od HT-a, uključujući i osobito podataka koji se odnose na pretplatnike 

HT -a, kao i poduzimati sve  potrebne tehničke i organizacijske mjere radi čuvanja njihove tajnosti i zaštite od svake 

nedopuštene obrade. 

Operator korisnik se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere da ispuni svoje, ovom Izjavom o povjerljivosti preuzete, 

obveze, a u slučaju kršenja tih obveza, obvezuje se poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi zaštitio HT od 

mogućih pravnih zahtjeva trećih strana. 

VI 

Povjerljivi podaci ostaju čitavo vrijeme u vlasništvu HT-a. 

VII 

Operator korisnik ne smije bez pisane suglasnosti HT-a mehanički ili elektronski kopirati ili na drugi način 

umnožavati Povjerljive podatke zaprimljene sukladno ovoj Izjavi, osim onih kopija koje bi mogle biti potrebne u 

svrhu utvrđenu ovom Izjavom. Sve kopije moraju imati iste pripadajuće oznake koje se nalaze na originalnim 

Povjerljivim podacima.  

VIII 

Operator korisnik je suglasan i prihvaća da će obveze preuzete ovom Izjavom o povjerljivosti ostati na snazi i nakon 

prestanka poslovnog odnosa između HT-a i operatora korisnika u vezi s pružanjem usluge pristupa i zajedničkog 

korištenja  slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji HT-a. 



  

Nakon prestanka poslovnog odnosa s HT-om u vezi s predmetom suradnje, operator korisnik se obvezuje prestati 

koristiti Povjerljive podatke zaprimljene temeljem ove Izjave, te će sukladno zahtjevu HT-a vratiti na siguran način 

ovlaštenoj osobi HT-a sve Povjerljive podatke, uključujući njihove kopije koje su u posjedu ili pod kontrolom 

Operatora korisnika, odnosno iste nepovratno uništiti / brisati. 

IX 

U slučaju povrede obveza prihvaćenih ovom Izjavom o povjerljivosti, operator korisnik je suglasan i prihvaća da HT 

ima pravo na odštetu koja uključuje sve štete i gubitke koje bi HT mogao pretrpjeti, posredno ili neposredno, zbog 

takve povrede. 

X 

Operator korisnik ovu Izjavu o povjerljivosti daje slobodnom voljom te je svjestan svih obveza i pravnih posljedica 

koje iz ove Izjave o povjerljivosti proizlaze. 

Ova Izjava o povjerljivosti potpisana je u dva (2) primjerka, od kojih operator korisnik zadržava jedan (1) primjerak, 

a drugi zadržava HT. 

 

 

U Zagrebu dana ______________ 20__. godine 

 

 

____________________________ 

Operator korisnik 

 


