Pristupnica za ePASS i mToken vjerodajnice
1. Podaci o korisniku

Ime*
Prezime*
OIB korisnika*
Vrsta identifikacijske isprave*

Osobna iskaznica

Putovnica

Broj identifikacijske isprave*
Adresa e-pošte*
Broj mobitela ili telefona
2. Tražena vjerodajnica*:

Označite znakom X određenu vjerodajnicu i vrstu postupka vezanog uz označenu vjerodajnicu.
ePASS – Korisničko ime i lozinka
Izdavanje

Reizdavanje

Deaktivacija

mToken – Mobilna aplikacija
Izdavanje

Reaktivacija

Deaktivacija

3. Izjava korisnika*
Izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj Pristupnici točni, istiniti i dobrovoljno stavljeni na raspolaganje, te će
se koristiti u svrhu navedenu na Pristupnici. Izjavljujem da sam upoznat/a:
• da će se moji osobni podaci prikupljeni Pristupnicom čuvati za sve vrijeme za koje unutar sustava e-Građani djeluje
sustav izdavanja vjerodajnica ePASS i/ili mToken, sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
• da je Voditelj obrade osobnih podataka: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ulica Ivana Lučića 8, 10000
Zagreb, OIB: 55422358623.
• da je u ime SDURDD-a, a temeljem Sporazuma, Izvršitelj obrade osobnih podataka Financijska agencija, Ulica grada
Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368 i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Josipa
Marohnića 5, 10000 Zagreb, OIB: 58101996540.
• da su kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka voditelja obrade: zastitapodataka@rdd.hr.
• da Korisnik na kojeg se odnose osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade ima pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje,
prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose ako su za to
ispunjene pretpostavke propisane propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
• da Zahtjev u vezi s prethodnim pravima Korisnik može podnijeti u pisanom obliku na adresu: Središnji državni ured za
razvoj digitalnog društva, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na zastitapodataka@rdd.hr.
• da će Izvršitelj obrade pri obradi osobnih podataka osigurati povjerljivost, dostupnost i cjelovitost osobnih podataka te
osigurati odgovarajuće sigurnosne mjere sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
• s Općim uvjetima zatražene vjerodajnice te su mi isti stavljeni na raspolaganje na šalteru Fine i/ili u elektroničkom obliku
na internet stranici izdavatelja vjerodajnice (za ePass https://epass.gov.hr , a za mToken https:// mToken.gov.hr).

Potpis korisnika
4.

Datum

Potvrda o preuzimanju aktivacijskog koda za ePASS / inicijalne lozinke za mToken*

Izjavljujem da osobno preuzimam aktivacijski kod (za ePASS) / inicijalnu lozinku (za mToken) za vjerodajnicu
zatraženu u Pristupnici i da preuzimam odgovornost u slučaju gubitka ili otkrivanja ovog podatka trećim stranama.
Upoznat/a sam da aktivacijski kod (za ePASS) / inicijalna lozinka (za mToken) vrijede 14 dana od dana izdavanja.

Potpis korisnika
*obavezan podatak na Pristupnici

Datum

