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853/17/18                             20.06.2017. 
Poštovana gospođo Sabljak, 
 
naša udruga je u nekoliko navrata pisala i Agenciji za zaštitu 
osobnih podataka i Uredu za praćenje zaštite potrošača 
Hrvatske narodne banke koji nažalost ne shvaćaju o čemu mi 
govorimo kada govorimo o zaštiti osobnih 
podataka.( http://www.huzp.hr/?page_id=125 ) 
 
Mišljenja smo da se pod „borbom protiv terorizma“ sakupljaju 
podaci koji se ne bi smjeli sakupljati jer nisu osnovni podaci 
klijenata, a prema formularu koji nam nude na ispunjavanje to 
su podaci koje klijent proizvoljno upisuje i ne baziraju se na 
činjenicama (možete vidjeti naše dopise Agenciji i HNB-u). 
Vrlo je interesantno što banka radi s podacima koje klijenti 
upišu , a ne bi ih trebali davati ? 
Kome idu ti podaci i za što služe? Što će ti podaci bankama, 
zašto su uopće u formularu, ako ih klijenti nisu dužni 
ispunjavati?? 
Svakako treba imati na umu da su banke u stranim rukama i 
ako su sigurnosno interesantni podaci za SAD, zašto nisu za 
naše Hrvatske službe sigurnosti? 
Koliko je puta Agencija ili bilo tko drugi napravili nadzor kako se 
čuvaju podaci i je li ih moguće kopirati, postoji li evidencija tko je 
sve pregledavao podatke , eventualno kopirao i kako su oni 
zaštićeni. Da li bismo mi trebali vjerovati samo na riječ da se 
dobro čuvaju??? 
 
Nadalje je pitanje tko je u bankama ovlašten procjenjivati 
sigurnosnu podobnosti ili sumnju klijenata u terorizam i 
financiranje terorizma? Jesu li ti ljudi obučeni za takav posao i 
ovlašteni da to rade ili to može svatko ? 
 
Mi smo mišljenja da bi to trebale raditi naše službe sigurnosti, a 
banka bi trebala samo obavijestiti MUP ili Ministarstvo financija 



da naši penzioneri od svoje „crkavice“ jer su možda nešto 
uštedili možda  financiraju terorističke organizacije. 
 
Pitanje je koliko je penzionera ili umirovljenika maltretirano da 
dolaze u banke i daju podatke, jer bankama nije palo na pamet 
da naprave „dubinsku“ analizu poslovanja njihova računa i da 
netko u toj analizi vidi da ti ljudi jedva preživljavaju i da nemaju 
nikakve veze s terorizmom, te da ih ostave na miru, ali one koji 
se bave terorizmom, a pitanje je je li terorizam i podrivanje 
ekonomske osnovice države svakako prijave tamo gdje treba!! 
 
Također i nas interesira što je za dubinsku analizu važan 
podatak što će klijent napraviti sa svojim novcima kada ih 
podigne hoće li platiti račune ili kupiti svojim unučićima 
čokoladicu i da li će to platiti u „kešu“ ili s tekućeg računa 
karticom. 
 
Nadalje nam nije jasno zašto se klijentima ne pošalje upitnik na 
njihovu adresu ako je to jako važno za banku, a ne da se 
formulari čuvaju kao zmija noge jer najvjerojatnije tu se traže 
podaci koji se ne bi trebali tražiti ? Možda banke ne žele slati 
takve formulare jer im je to trošak, pa onda radi njihove 
komocije neka troše njihovi klijenti. Što njih briga što naši stari 
sugrađani moraju dolaziti u njihovu baku da im daju podatke 
koje i ne bi trebali dati? 
 
Objašnjenja službenika banke su da se formulari samo mogu 
ispuniti elektronski i to u njihovoj banci, u eri računalstva, a 
zašto ih mi klijenti ne bi mogli skinuti sa stranica banke , ispuniti 
i poslati banci. Mi moramo doći u banku, ali zato klijenti iz 
inozemstva mogu formular ispuniti pisanim putem !! 
 
Zašto se nas diskriminira u odnosu na druge klijente? 
 
Na kraju nam se banke prijete da će nam ograničiti poslovanje 
po računima ! S kojim pravom i temeljem kojeg zakona oni 
imaju tu moć. Gdje to piše da oni to smiju? Možda u njihovim 
Općim uvjetima, a tko je kontrolirao te opće uvjete jesu li u 



skladu sa zakonima Republike Hrvatske ili su banke tako 
moćne da mogu raditi što žele? 
 
 
Nažalost kada slušamo radnike Agencije za zaštitu osobnih 
podataka u sredstvima informiranja onda stalno naglašavaju da 
pazimo kome dajemo naše podatke, a kada nam odgovaraju na 
naše upite onda je to pa „zašto ne bi dali podatke“, pa i one 
koje ne moramo dati. 
 
Od kada imamo Agenciju nikada nas nisu tražili više podataka 
nego sada. 
 
 
Pogledajte  naše nove poruke potrošačima na našim stranicama: 
http://www.huzp.hr   HUZP obavijesti – PORUKE . 
 
S poštovanjem                                
 
Tomislav Lončar, tajnik 

www.huzp.hr  ,  huzp@zg.t-com.hr     
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača   
Ozaljska 93/II,  10 000 ZAGREB  
+ 385 (0) 1 46 333 66 (telefon/faks/automatska tajnica) 
 Hrvatska udruga za zaštitu potrošača prva osnovana udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj 

 Vodite računa o okolišu. Ne tiskajte ovu poruku ako nije neophodno. 
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Poštovana gospođo Oršić, 
slijedom našeg sastanka održanog u srijedu 14. lipnja 2017. u poslovnici Zagrebačke banke u 
ulici Zinke Kunc 2 u Zagrebu, koji je trajao punih sat vremena, primorana sam uložiti svoje 
vrijeme i dodatan trud te, prihvaćajući Vaš prijedlog, obratiti se pisanim putem Zagrebačkoj 
banci. Na navedenom sastanku uz nas su sudjelovali moj suprug Damir Sabljak i gđa. Ivanka 
Ivanušić, djelatnica Zagrebačke banke. 
Na sastanak u Vašoj poslovnici došla sam nakon zaprimljenih usmenih prijetnji djelatnica 
Zagrebačke banke na broj telefona mojeg supruga, kao i zbog pisanih prijetnji u 
nepotpisanom dopisu od 27. travnja 2017. kad mi je Zagrebačka banka zaprijetila primjenom 
"...odgovarajuće mjere radi upravljanja predmetnim rizikom koje uključuju onemogućavanje 
izvršavanja Vaših platnoprometnih naloga za isplatu s danom 30. lipnja 2017., uključujući 
isplatu gotovine u poslovnici i na bankomatu, prijenos sredstava s računa..." ako do 30. lipnja 



2017. ne dostavim osobne podatke za koje Zagrebačka banka tvrdi da ih prikuplja u skladu sa 
zakonima Republike Hrvatske.  
Prijepor je, kao što sam Vam nekoliko puta istaknula na našem sastanku, u činjenici što ja 
želim Zagrebačkoj banci dati samo one osobne podatke koje prema zakonima Republike 
Hrvatske i međunarodnim ugovorima s Republikom Hrvatskom moram dati, i ne želim da 
Zagrebačka banka, kršeći zakone Republike Hrvatske, šalje moje osobne podatke bilo kome 
osim državnim institucijama Republike Hrvatske. Naš sastanak učvrstio me je u uvjerenju da 
me Zagrebačka banka uz kršenje zakona Republike Hrvatske nastoji primorati na davanje 
neobveznih osobnih podataka, kao i da me manipulacijom s obrascem za davanje podataka 
nastoji prisiliti da dam suglasnost Zagrebačkoj banci za prosljeđivanje mojih osobnih 
podataka "drugim" i "trećim" osobama koje nisu državna tijela Republike Hrvatske.   
Tijekom otplate stambenog kredita poljuljano je naše nepovjerenje u Zagrebačku banku, kad 
je pravomoćnom sudskom presudom Visokog trovačkog suda Republike Hrvatske, 
potvrđenom od Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Republika Hrvatska utvrdila da je 
Zagrebačka banka kršila zakone Republike Hrvatske, odnosno protuzakonito nanosila štetu 
svojim klijentima. Poštovana gospođo Oršić, sugeriram Vam da pročitate navedene presude, 
te da potom, u svjetlu pravomoćnom sudskom presudom dokazanog bezakonja Zagrebačke 
banke, razmislite o uvredljivosti Vašeg komentara da nas "nitko nije prisiljavao na dizanje 
kredita". Nepovjerenje u Zagrebačku banku pojačano je nakon što smo pripremajući se za 
popunjavanje upitnika Zagrebačke banke pročitali "Preporuku za unaprijeđenije zaštite 
osobnih podataka u bankarskom sektoru" Agencije za zaštitu osobnih podataka, koja je 
ustvrdila: "Izvršenim uvidom u obrazac Upitnika koje su pojedinačno sastavile 
banke...utvrđeno je kako većina financijskih institucija nije na jasan i transparentan način 
upoznala svoje stranke koji se opseg podataka prikuplja kao obvezan i temeljen kojih propisa, 
a koji podaci se prikupljaju kao dobrovoljni/fakultativni temeljem privole stranaka. Nastavno 
na navedeno Agencija upozorava da se takvim načinom prikupljanja osobnih podataka krše 
odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka."   
Poštovana gospođo Oršić, protivno Vašem prijedlogu da ja osobno raskinem ugovor sa 
Zagrebačkom bankom i prestanem biti Vaš klijent ukoliko ne dostavim osobne podatke na 
način koji smatram protuzakonitim, ponovno Vama naglašavam da želim ostati klijent i 
potvrđujem svoju spremnost dostaviti Zagrebačkoj banci osobne podatke na što me kao 
fizičku osobu obvezuju zakoni Republike Hrvatske. Međutim, ne želim biti prisiljena od 
strane Zagrebačke banke na sudjelovanje u kršenju bilo kojeg zakona Republike Hrvatske, pa 
tako niti Zakona o zaštiti osobnih podataka, na što upozorava Agencija za zaštitu osobnih 
podataka.  
Ovom prigodom moram istaknuti nekoliko dodatnih detalja s našeg sastanka u poslovnici 
Zagrebačke banke koji su me dodatno učvrstili u uvjerenju da djelatnici Zagrebačke banke 
sudjeluju u kršenju zakona Republike Hrvatske pri uzimanju osobnih podataka svojih 
klijenata: 
Na početku sastanka djelatnica Zagrebačke banke gđa. Ivanušić ustvrdila je da mogu potvrditi 
podatke upisane u e-obrazac koji se nalazi na njenom računalu tek nakon što obznanim SVE 
osobne podatke. Nadalje, gđa. Ivanušić je pojasnila način funkcioniranja sustava, odnosno 
pohranjivanje upisanih podataka u elektroničkom obliku, i to da moram dati podatke za sva 
tražena polja ili ih sustav neće prihvatiti. Gđa. Ivanušić mi je prvotno rekla da tiskani obrazac 
ne postoji, no suočena sa činjenicom da već otprije posjedujem primjerak tiskanog obrasca, 
ipak mi je uručila tiskani obrazac sukladno Vašoj uputi. Dakle, posjet poslovnici Zagrebačke 
banke, na koji sam kao postojeći klijent bila prisiljena, je započeo loše - već na početku 
sastanka se ispostavilo da mi je djelatnica Zagrebačke banke iznosila netočne tvrdnje.      
Tijekom našeg sastanka i na našu zamolbu pristali ste zaokružiti na upitniku Zagrebačke 
banke isključivo obvezne podatke koje sam navodno prema zakonima Republike Hrvatske 
obvezna dati. Između ostalih, zaokružili ste i rubriku "podaci o politički izloženim osobama". 
Smatramo osobito zanimljivim i znakovitim podsjetiti Vas na Vaše postupanje kad smo Vas 
zatražili koja konkretna odredba kojeg konkretnog zakona Republike Hrvatske Vas obvezuje 



da nam prezentirate navedenu rubriku kao rubriku obveznu za popunjavanje sukladno 
zakonima Republike Hrvatske. Dakle, prvo ste nam dali "Obavijest o zakonskoj obvezi 
banaka u Hrvatskoj: opširnije prikupljanje podataka o klijentima" i podcrtali naslov iz 
obavijesti "na kojim zakonima se temelje pitanja iz upitnika?" u kojem su uz, zakone 
Republike Hrvatske, navedene i "obveze koje će za Banku proizlaziti iz međudržavnog 
sporazuma kojeg je Republika Hrvatska zaključila sa SAD-om u cilju provedbe zakona SAD-a 
pod nazivom FACT-a...". Republika Hrvatska još uvijek nije sklopila najavljeni sporazum, pa 
običnu manipulaciju, odnosno neistinu, predstavlja tvrdnja da Zagrebačka banka prikuplja 
podatke temeljem međudržavnog sporazuma koji još ne postoji. 
U dijelu Obavijesti Zagrebačke banke pod naslovom "Na kojim zakonima se temelje pitanja iz 
upitnika?" uključena je i tvrdnja da "Banka podatke prikuplja u skladu sa Zakonom o zaštiti 
osobnih podataka ili gore navedenim propisima ili na temelju suglasnosti klijenta, koju klijent 
daje potpisom Upitnika za klijente fizičke osobe". Tom je tvrdnjom Zagrebačka banka 
dodatno potvrdila manipulativan karakter svog obrasca čijim bi potpisom klijent na prijevaru 
dao suglasnost za prikupljanje i distribuciju vlastitih osobnih podataka mimo zakona 
Republike Hrvatske. Kad smo Vas upitali koji konkretni zakon Republike Hrvatske mi 
određuje obvezu da moram ispuniti rubriku Obrasca: "Podaci o politički izloženim osobama", 
odgovorili ste da tu obvezu propisuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju 
terorizma. Iako ste samouvjereno ponovili da sam Zakonom obvezna dati navedeni podatak, 
niste bili u stanju navesti konkretan članak navedenog Zakona koji određuje tu navodnu 
obvezu. Dok ste bezuspješno telefonski pokušavali dobiti tumačenje od pravnika Zagrebačke 
banke, gđa. Ivanušić nam je istražujući svoje računalo izjavila da je pronašla kako članak 32. 
navedenog Zakona definira moju navodnu obvezu davanja podataka iz Obrasca Zagrebačke 
banke "o politički izloženim osobama", no na naše pitanje je li to konačan stav Zagrebačke 
banke, ogradila se tvrdnjom da nije pravnica. Članak 32. Zakona o sprječavanju pranja novca 
i financiranju terorizma definira obveze "strane politički izložene osobe", a budući da ja 
nisam strana, nego sam hrvatska državljanka, zanima me zašto Zagrebačka banka 
manipulacijama i neistinama inzistira da popunim navedenu rubriku.  
Moju tvrdnju o manipulacijama Zagrebačke banke, također potvrđuje uvid u e-banking račun 
mog supruga, gdje u popunjenom obrascu uopće ne postoji rubrika "podaci o politički 
izloženim osobama". Molim objašnjenje od strane nadležnih osoba Zagrebačke banke za 
takvo postupanje. 
Na koncu nam niste znali odgovoriti na koja se konkretna "druga tijela s javnim ovlastima" i 
na koje konkretne "mjerodavne propise" odnosi uputa pisana sitnim slovima na kraju 
Upitnika Zagrebačke banke. To je važno pitanje jer je u Obrascu Zagrebačke banke navedeno: 
"Potpisom ovog Upitnika klijent potvrđuje:" da je banka obvezna: "...u skladu s mjerodavnim 
propisima...sve podatke dostaviti...drugim tijelima s javnim ovlastima...". 
Također, niste znali odgovoriti koje su to "treće osobe" kojima Banka "...može pojedine 
poslove obrade osobnih podataka povjeriti...". To je isto važno pitanje jer je u Obrascu 
Zagrebačke banke navedeno: "Potpisom ovog Upitnika klijent potvrđuje:...da je upoznat s 
time da voditelj zbirke osobnih podataka može pojedine poslove obrade osobnih podataka 
povjeriti trećim osobama...". 
Na koncu niste znali odgovoriti koje su to "druge osobe" za čije potrebe Zagrebačka banka 
također prikuplja moje osobne podatke. I to je važno pitanje jer je u Obrascu Zagrebačke 
banke navedeno: "Potpisom ovog Upitnika klijent potvrđuje:...da je upoznat s time da Banka 
prikuplja podatke za vlastite potrebe i/ili za potrebe druge osobe..." 

Poštovana gospođo Oršić, Vaš pristup prema meni kao klijentu s kojim Zagrebačka banka već 
godinama posluje, dodatno iznenađuje u svjetlu činjenice da se Zagrebačka banka prema meni 
i mojoj obitelji već potvrdila kao institucija spremna i sposobna klijentima nanositi 
materijalnu štetu uz kršenje zakona Republike Hrvatske. Nakon našeg sastanka učvrstila sam 
se u uvjerenju da Zagrebačka banka, odnosno djelatnici Zagrebačke banke poput Vas, nastoje 
od mene dobiti moje osobne podatke kršeći zakone Republike Hrvatske i prijeteći mi da će 
prema meni primijeniti "...odgovarajuće mjere radi upravljanja predmetnim rizikom koje 



uključuju onemogućavanje izvršavanja Vaših platnoprometnih naloga za isplatu s danom 30. 
lipnja 2017., uključujući isplatu gotovine u poslovnici i na bankomatu, prijenos sredstava s 
računa...". Molim razuvjerite me u mom uvjerenju konkretnim odgovorima na slijedeća 
konkretna pitanja koja proizlaze iz Upitnika Zagrebačke banke: 
1) Koji to konkretni članci kojih konkretnih zakona Republike Hrvatske određuju da 
moram  dostaviti podatke o "politički izloženim osobama"? 

2) Koja su to konkretno "druga tijela s javnim ovlastima" i koji konkretni članci kojih 
konkretnih zakona Republike Hrvatske definiraju obvezu Zagrebačke banke da tim 
tijelima dostavljaju moje osobne podatke? 

3) Koji su to konkretno "mjerodavni propisi" prema kojima Zagrebačka banka obvezna 
dostaviti moje osobne podatke drugim tijelima s javnim ovlastima i koji konkretni članci 
kojih konkretnih zakona Republike Hrvatske definiraju obvezu Zagrebačke banke da 
poštuje te konkretne mjerodavne propise? 

4) Koje su to konkretno "treće osobe" kojima Zagrebačka banka može povjeriti 
pojedine poslove obrade osobnih podataka i koji konkretni članci kojih konkretnih 
zakona Republike Hrvatske definiraju obvezu Zagrebačke banke da tim tijelima 
dostavljaju moje osobne podatke? 

5) Koje su to konkretno "druge osobe" za čije potreba banka također prikuplja moje 
osobne podatke i koji konkretni članci kojih konkretnih zakona Republike Hrvatske 
definiraju obvezu Zagrebačke banke da tim drugim osobama dostavljaju moje osobne 
podatke? 

6) Kao što sam već navela, tijekom ovog posjeta potvrđeno mi je da davanje telefonskog 
broja nije zakonom uvjetovano te se nameće pitanje zašto je taj podatak naveden u 
Upitnika za klijente kao obvezan? Molim konkretnu odredbu zakonskog okvira po tom 
pitanju. 
Ponavljam, želim dati sve obvezne podatke Zagrebačkoj banci sukladno zakonima Republike 
Hrvatske. Ne želim ni prekidati postojeći poslovni odnos sa Zagrebačkom bankom, niti želim 
kršiti zakone Republike Hrvatske, niti odreći se mojih prava koja su mi Ustavom i hrvatskim 
zakonima zajamčena i zaštićena.  
U slučaju da Zagrebačka banka ipak sa mnom želi raskinuti poslovni odnos, molim dostavu 
potpisanog dokumenta od strane odgovorne osobe uz obrazloženje prema kojem konkretnom 
članku kojeg konkretnog zakona Republike Hrvatske ili Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke 
banke će Zagrebačka banka to učiniti. 
Molim e-odgovorom mi potvrdite primitak ove e-poruke. 
U iščekivanju konkretnih odgovora Zagrebačke banke srdačno Vas pozdravljam. 
S poštovanjem, 
Klaudia Sabljak 
 

10000 Zagreb 
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