REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
Sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine 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) Financijska agencija je izvršitelj
obrade podataka U Registru godišnjih financijskih izvješća.
Voditelj obrade je Ministarstvo financija.
Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija) temeljem Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15,
134/15,120/16), operativno vodi Registar godišnjih financijskih izvještaja.
Sukladno Zakonu o računovodstvu, Agencija prikuplja, obrađuje i javo objavljuje godišnje financijske
izvještaje. Osim godišnjih financijskih izvještaja, Agencija prikuplja i nestandardnu dokumentaciju za
javnu objavu (Godišnje izvješće, Revizorsko izvješće, Bilješke uz godišnji financijski izvještaj, Odluku o
utvrđivanju GFI-a te Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka) te istu javno objavljuje
putem web aplikacije RGFI-javna objava.
Podaci o fizičkim osobama koji se prikupljaju i obrađuju uz godišnje financijske izvještaje poduzetnika,
i ostalih obveznika poreza na dobit su: ime i prezime ovlaštene osobe, ime i prezime kontakt osobe,
e-mail adresa i broj telefona kontakt osobe.
Agencija čuva godišnje financijske izvještaja obveznika poreza na dobit, zaprimljene za statističke i
druge potrebe, 11 godina, a godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju
dostavljenu u svrhu javne objave trajno.
Podaci koje Agencija prikuplja koriste se isključivo u svrhu propisanu Zakonom o računovodstvu, a
pristup podacima Agencija osigurava sukladno članku 32. Zakona i Pravilniku o sadržaju, uvjetima
korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra
godišnjih financijskih izvještaja. .
Podatke o fizičkim osobama Agencija prikuplja kroz opće podatke uz godišnji financijski izvještaj i to
isključivo u svrhu kontaktiranja s obveznikom u postupku provjere i kontrole iskazanih podataka.
Fizička osoba može zatražiti ispravak upisanih podataka u slučaju kada naknadnom kontrolom utvrdi
da je uz godišnji financijski izvještaj dostavila pogrešne podatke. Ispravak podataka, u navedenom
slučaju provodi Agencija.
Fizička osoba ne može od Agencije tražiti ograničenje obrade jer je postupanje Financijske agencije u
postupku vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja propisano zakonskim i podzakonskim
odredbama po kojima je Financijska agencija dužna postupiti.

