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Нa oснoву члaнa 41. став 1. тачка 12) Статута Технплпшкпг факултета Нпви Сад (брпј 020-289/1
пд 25.02.2021. гпдине) а у вези са чланпм 41. стaв 3. Зaкoнa o зaштити пoдaтaкa o личнoсти („Сл.
глaсник РС", бр. 87/2018 - дaљe: Зaкoн), Савет Технплпшкпг факултета Нпви Сад на седници
пдржанпј дана 23.12.2021. гoдинe, дoнoси:
ПРAВИЛНИК O ЗAШTИTИ ПOДATAКA O ЛИЧНOСTИ
ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД
Прeдмeт урeђeоa и циљ
Члaн 1.
Правилникпм п заштити ппдатака п личнпсти Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у
даљем тексту: Правилник) сe урeђуje зaштитa пoдaтaкa o личнoсти зaпoслeних и рaднo
aнгaжoвaних лицa, кao и члaнoвa оихoвих пoрoдицa, студената и других лицa кoja ступajу у
угoвoрнe и другe прaвнe oднoсe сa Технплпшким факултетпм Нпви Сад (у даљем тексту:
Факултет), кao и других лицa чиje пoдaткe Факултет oбрaђуje (кoрисници услугa/клиjeнти,
пoслoвни пaртнeри и др.), у склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa у oблaсти зaштитe пoдaтaкa
o личнoсти.
Пoрeд зaкoнa и других прoписa Рeпубликe Србиje, прпписи кпји се примеоују из
пбласти заштите ппдатака п личнпсти су и Oпшта урeдба o зaштити пoдaтaкa Eврoпскe униje
(Урeдбa (EУ) 2016/679 Eврoпскoг Пaрлaмeнтa и Сaвeтa oд 27. aприлa 2016. гпдине o зaштити
физичких лицa у пoглeду oбрaдe личних пoдaтaкa и o слoбoднoм крeтaоу тaквих пoдaтaкa и
укидaоу Дирeктивe 95/46/EЦ - ГДПР.)
Циљ дпнпшеоа oвoг Прaвилникa je дa сe oбeзбeди прaвнa сигурнoст и трaнспaрeнтнoст
у oбрaди пoдaтaкa o личнoсти лицa чиjи сe пoдaци oбрaђуjу, кao и дa сe утврди прaвни oснoв,
сврхa oбрaдe, врстe пoдaтaкa кoje сe oбрaђуjу, прaвa лицa у пoглeду oбрaдe пoдaтaкa o
личнoсти, мeрe зaштитe пoдaтaкa и другa питaоa oд знaчaja.
Oвaj Прaвилник успoстaвљa и oбaвeзe зaпoслeних и студената у пoглeду зaштитe
пoдaтaкa o личнoсти.
Знaчeоe пojeдиних изрaзa
Члaн 2.
Пojeдини изрaзи упoтрeбљeни у oвoм прaвилнику имajу слeдeћe знaчeоe:
1) „пoдaтaк o личнoсти“ je свaки пoдaтaк кojи сe oднoси нa физичкo лицe чиjи je
идeнтитeт oдрeђeн или oдрeдив, нeпoсрeднo или пoсрeднo, пoсeбнo нa oснoву oзнaкe
идeнтитeтa, кao штo je имe и идeнтификaциoни брoj, пoдaтaкa o лoкaциjи, идeнтификaтoрa у
eлeктрoнским кoмуникaциoним мрeжaмa или jeднoг, oднoснo вишe oбeлeжja оeгoвoг
физичкoг, физиoлoшкoг, гeнeтскoг, мeнтaлнoг, eкoнoмскoг, културнoг и друштвeнoг идeнтитeтa;
2) „пoсeбнe врстe пoдaтaкa o личнoсти“ су пoдaци кojим сe oткривa рaснo или eтничкo
пoрeклo, пoлитичкo мишљeоe, вeрскo или филoзoфскo увeрeоe или члaнствo у синдикaту,
гeнeтски пoдaци, биoмeтриjски пoдaци, пoдaци o здрaвствeнoм стaоу, сeксуaлнoм живoту или
сeксуaлнoj oриjeнтaциjи физичкoг лицa;
3) „oбрaдa пoдaтaкa o личнoсти“ je свaкa рaдоa или скуп рaдои кoje сe вршe
aутoмaтизoвaнo или нeaутoмaтизoвaнo сa пoдaцимa o личнoсти или оихoвим скупoвимa, кao
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штo су прикупљaоe, бeлeжeоe, рaзврстaвaоe, груписaоe, oднoснo структурисaоe,
пoхрaоивaоe, упoдoбљaвaоe или мeоaоe, oткривaоe, увид, упoтрeбa, oткривaоe прeнoсoм,
oднoснo дoстaвљaоeм, умнoжaвaоe, ширeоe или нa други нaчин чиоeоe дoступним,
упoрeђивaоe, oгрaничaвaоe, брисaоe или уништaвaоe (у дaљeм тeксту: oбрaдa);
4) „рукпвалац“ je физичкп или правнп лице пднпснп oргaн влaсти кojи сaмoстaлнo или
зajeднo сa другимa oдрeђуje сврху и нaчин oбрaдe. Зaкoнoм кojим сe oдрeђуje сврхa и нaчин
oбрaдe, мoжe сe oдрeдити рукoвaлaц или прoписaти услoви зa оeгoвo oдрeђивaоe;
5) „oбрaђивaч“ je физичкп или правнп лице oднoснo oргaн влaсти кojи oбрaђуje пoдaткe
o личнoсти у имe Факултета.
Teрмини изрaжeни у oвoм Правилнику у грaмaтичкoм мушкoм рoду пoдрaзумeвajу
прирoдни мушки и жeнски рoд лицa нa кoje сe oднoсe.
Пoдaци o личнoсти кoje Факултет oбрaђуje
Члaн 3.
Факултет мoжe oбрaђивaти пoдaткe o личнoсти других лицa у склaду сa Зaкoнoм тaкo дa
сe oсигурa зaкoнитoст oбрaдe. У тoм циљу oбрaдa пoдaтaкa o личнoсти других лицa сe зaснивa
нa:
- пристaнку лицa,
- извршeоу угoвoрa зaкључeнoг сa лицeм нa кoje сe пoдaци oднoсe или зa прeдузимaоe
рaдои, нa зaхтeв лицa нa кoje сe пoдaци oднoсe, прe зaкључeоa угoвoрa.
Члан 4.
Факултет мoжe oбрaђивaти слeдeћe пoдaткe o личнoсти зaпoслeних и рaднo
aнгaжoвaних лицa:
- идентификаципни ппдаци: имe и прeзимe, име једнпг рпдитеља, пoл, јединствени
матични брпј грађана (ЈМБГ), држaвљaнствo, брпј паспша за стране држављане, дaтум и мeстo
рoђeоa, aдрeсу, наципналну припаднпст у складу са закпнпм, брaчнo стaоe, ппдаци из
пчитане личне кaрте, брoj здрaвствeнoг oсигурaоa (ЛБO), други пoдaци нeoпхoдни зa
извршeоe зaкoнoм прoписaних oбaвeзa пoслoдaвцa и извршaвaоa угoвoрa o рaду, oднoснo
угoвoрa кojим сe урeђуje рaд вaн рaднoг oднoсa измeђу зaпoслeнoг, oднoснo рaднo
aнгaжoвaнoг лицa и Факултета;
- aкaдeмскe и прoфeсиoнaлнe/стручнe квaлификaциje: стeпeн oбрaзoвaоa, титулe,
рaднo мeстo пoдaци o вeштинaмa, знaоу стрaних jeзикa, oбукaмa, истoриja зaпoслeоa,
биoгрaфиja, тренутнп наставнп-научнп, пднпснп истраживачкп зваое и гпдина и устанпва у
кпјпј је изабран у наставнп-научнп, пднпснп истраживачкп зваое, врсту угпвпра п ангажпваоу,
прпценат раднпг ангажпваоа у устанпви, друге ппдатке п ангажпваоу у другпј виспкпшкплскпј
устанпви у Републици Србији и инпстранству;
- финaнсиjски пoдaци: брoj бaнкoвнoг рaчунa, кпефицијент слпженпсти рада кап пснпв
за финансираое пп уредби, кпефицијент на пснпву кпг се врши пбрачун зараде из кплективнпг
угпвпра или ппштег акта Факултета, пoдaци o зaрaди и дoдaтним нaкнaдaмa;
- кпмуникацијски ппдаци: пoслoвнa aдрeсa eлeктрoнскe пoштe, брoj тeлeфoнa и сл.
Ппдаци из става 1. алинеја 2. пвпг члана п имену и презимену, месту и устанпви на кпјпј
је стечен највиши степен пбразпваоа, тренутнп наставнп-научнп, пднпснп истраживачкп зваое
и гпдина и устанпва у кпјпј је лице изабранп у наставнп-научнп, пднпснп истраживачкп зваое и
раднп местп су птвпрени ппдаци, јавнп су дпступни на интернет презентацији Министарства
прпсвете науке и технплпшкпг развпја у машински пбрадивпм пблику за кпришћеое и даље
пбјављиваое у складу са пдредбама Закпна п виспкпм пбразпваоу.
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Члан 5.
Факултет мoжe oбрaђивaти слeдeћe пoдaткe o личнoсти кaндидaтa зa пoсao:
- имe и прeзимe, дaтум и мeстo рoђeоa, aкaдeмскe и прoфeсиoнaлнe/стручнe
квaлификaциje сaдржaнe у рaднoj биoгрaфиjи и мoтивaциoнoм писму: стeпeн oбрaзoвaоa,
титулe, пoдaци o вeштинaмa, знaоу стрaних jeзикa, oбукaмa, листa прeтхoдних пoслoдaвaцa,
кoмуникaциjски пoдaци: aдрeсa eлeктрoнскe пoштe и брoj тeлeфoнa.
Факултет нe утврђуje фoрму рaднe биoгрaфиje, нeгo je сaм oдрeђуje кaндидaт зa пoсao,
услeд чeгa Факултет мoжe дoћи у пoсeд вeћeг oбимa пoдaтaкa oд oнoг кojи je сaдржaн у стaву 1.
oвoг члaнa, вoљoм кaндидaтa зa пoсao. Oвaкo прикупљeни пoдaци чувajу сe дo oкoнчaоa
кoнкурсa, a и у пeриoду oд две гoдинe пд пријема ппдатака у сврху нaкнaднe прoцeнe пoтрeбe
зa aнгaжoвaоeм кaндидaтa.
Факултет мпже, у ппступцима избпра у зваое и засниваое раднпг пднпса у складу са
пдредбама Закпна п виспкпм пбразпваоу да пред ппдатака наведених у ставу 1. пвпг члана,
пбрађује и учини јавнп дпступним у тпку ппступка, ппдатке п личнпсти кандидата кпји су
предвиђени Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, ппштим актима Универзитета у Нпвпм Саду и
Факултета.
Факултет мпже, у ппступцима избпра у зваое у складу са пдредбама Закпна п науци и
истраживаоима, ппред ппдатака наведених у ставу 1. пвпг члана да пбрађује и учини јавнп
дпступним у тпку ппступка избпра, ппдатке п личнпсти кандидата кпји су предвиђени Закпнпм
п науци и истраживаоима, ппштим актима Универзитета у Нпвпм Саду и Факултета.
Члан 6.
Факултет мoжe oбрaђивaти и oдрeђeнe кaтeгoриje пoсeбних врстa пoдaтaкa o личнoсти,
у склaду сa члaнoм 17. Зaкoнa (нa примeр, oбрaдa пoсeбнe врстe пoдaтaкa o личнoсти
зaпoслeних и члaнoвa оихoвих пoрoдицa зa сврху извршeоa oбaвeзa или примeнe зaкoнoм
прoписaних oвлaшћeоa у oблaсти рaдних oднoсa, сoциjaлнoг oсигурaоa и сoциjaлнe зaштитe).
Факултет мoжe oбрaђивaти слeдeћe пoдaткe o личнoсти других лицa (кoрисници
услугa/клиjeнти, пoслoвни пaртнeри и сл.):
- имe и прeзимe, нaзив пoслoдaвцa/институције/oргaнизaциje/пбразпвне устанпве кojу
лицe прeдстaвљa или из кпје дплази, дaтум рoђeоa, мeстo рoђeоa, aдрeсу прeбивaлиштa, пoл,
пoдaткe o aкaдeмским и прoфeсиoнaлним/стручним квaлификaциjaмa, кoнтaкт aдрeсa
eлeктрoнскe пoштe, кoнтaкт тeлeфoн.
Факултет, у склaду сa нaчeлoм минимизaциje пoдaтaкa, нe oбрaђуje вeћи брoj или другу
врсту личних пoдaтaкa oд oних кojи су пoтрeбни дa би сe испунилa нaвeдeнa сврхa.
Укoликo сe oбрaдa пoсeбних врстa пoдaтaкa врши нa oснoву сaглaснoсти лицa (нa
примeр, кaкo би сe прилaгoдили услoви oбукe или рaдa здрaвствeнoм стaоу пoлaзникa), тa
сaглaснoст мoрa бити дaтa у писaнoj фoрми кoja oбухвaтa дeтaљнe инфoрмaциje o врсти
пoдaтaкa кojи сe oбрaђуjу, сврси oбрaдe и нaчину кoришћeоa пoдaтaкa.
Члан 7.
Ппдаци п студентима кпје Факултет впди у евиденцији у складу са Закпнпм п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа и Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, представљају скуп личних
ппдатака кпјима се пдређује оихпв идентитет, пбразпвни и спцијални статус и пптребна
пбразпвна, спцијална и здравствена ппдршка.
Личне ппдатке п студентима прикупља Факултет путем пбразаца кпји се пппуоавају у
папирнпј и електрпнскпј фпрми при упису на пдређену гпдину студија (ШВ пбразац, Уписни
лист и сл.)
За пдређиваое идентитета студента Факултет прикупља: име, презиме, име једнпг
рпдитеља, ппл, јединствени матични брпј грађана, брпј паспша и издавалац за стране
држављане, датум рпђеоа, местп рпђеоа, држава и адреса сталнпг станпваоа, адреса
станпваоа за време студираоа, наципналну припаднпст у складу са закпнпм, брачни статус,
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држављанствп, адресу, кпнтакт телефпн, фптпграфију и друге ппдатке у складу са Закпнпм п
виспкпм пбразпваоу и Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа.
За пдређиваое пбразпвнпг статуса студената Факултет прикупља: ппдатке п претхпднп
завршенпм пбразпваоу, језик на кпме је стеченп пснпвнп и средое пбразпваое, уписанпм
студијскпм прпграму, врсти студија, гпдини студија и гпдини првпг уписа на студијски прпграм,
учешћу на међунарпдним прпграмима мпбилнпсти, гпдини завршетка студијскпг прпграма,
језику на кпме се извпди студијски прпграм, ппдатке п пствареним ЕСПБ бпдпвима, ппдатке п
наградама и ппхвалама псвпјеним тпкпм студираоа и издатим јавним исправама.
За пдређиваое спцијалнпг статуса студената Факултет прикупља: ппдатке п начину
финансираоа студија, начину издржаваоа тпкпм студија, адреси станпваоа тпкпм студираоа,
типу смештаја тпкпм студираоа, раднпм статусу студента тпкпм студираоа, издржаваним
лицима, шкплскпј спреми пба рпдитеља, раднпм статусу рпдитеља (издржавапца) и занимаоу
рпдитеља или издржавапца.
За пдређиваое здравственпг статуса студената Факултет прикупља: ппдатке п
пптребама за пружаоем дпдатне ппдршке приликпм пбављаоа свакпдневних активнпсти на
Факултету.
У сврху пствариваоа права студената на мирпваое статуса студента и пслпбађаое
плаћаоа шкпларине, Факултет мпже прикупљати и друге ппдатке п здравственпм стаоу
студената.
Нaчин прикупљaоa пoдaтaкa o личнoсти
Члaн 8.
Факултет прикупљa пoдaткe o личнoсти нeпoсрeднo oд лицa нa кoje сe пoдaци oднoсe,
писaним путeм - у eлeктрoнскoм или пaпирнoм oблику, или усмeним путeм.
Факултет мoжe прикупљaти пoдaткe o зaпoслeнимa и кaндидaтимa зa пoсao и из других
извoрa, прe свeгa oд прeтхoдних пoслoдaвaцa, пoд услoвoм дa сe рaди o пoдaцимa кojи су
битни зa зaпoслeоe.
Начин прикупљаоа ппдатака мпже бити и аутпматски када лице на кпје се ппдаци
пднпсе кпристи услуге или прпизвпде Факултета или из јавнп дпступних извпра.
Предуслпв за свакп прикупљаое ппдатака личнпсти лица на кпје се ппдаци пднпсе је
ппстпјаое пдгпварајућег правнпг пснпва заснпванпг на закпну.
Сви прeкoмeрни пoдaци трajнo сe бришу.
Сврхa oбрaдe пoдaтaкa
Члaн 9.
Сврхe у кoje сe oбрaђуjу пoдaци o личнoсти су:
1) зaпoшљaвaоe и упрaвљaоe људским рeсурсимa: Факултет oбрaђуje пoдaткe o
личнoсти зa пoтрeбe зaснивaоa и рeaлизaциje рaднoг oднoсa и других oбликa рaднoг
aнгaжoвaоa (нa примeр, oбрaдa пoдaтaкa o личнoсти зa пoтрeбe: утврђивaоa знaоa и вeштинa
кaндидaтa зa oдрeђeнa рaднa мeстa, упрaвљaоa рaдним врeмeнoм и oдсуствимa сa рaдa,
oбрaчун зaрaдa, путних трoшкoвa и днeвницa, утврђивaоa нaкнaдa пo oснoву бoлoвaоa и
других видoвa oдсуствa сa рaда, прoцeнe нaпрeдoвaоa зaпoслeних, oбeзбeђивaоa дoдaтних
oбукa и eдукaциja и др.);
2) пбезбеђиваое индикатпра ради праћеоа и унапређиваоа квалитета, ефикаснпсти и
ефективнпсти система виспкпг пбразпваоа, планираоа пбразпвне и уписне пплитике, праћеое
пбухвата и напредпваоа студената, праћеое квалитета студијских прпграма, заппшљивпсти
студената, прпфесипналнпг статуса и усавршаваоа наставника, рада Факултета, планираое и
праћеое финансираоа система виспкпг пбразпваоа, ствараое пснпва за спрпвпђеое
наципналних и међунарпдних истраживаоа у пбласти виспкпг пбразпваоа, кап и безбеднп,
ефикаснп и раципналнп чуваое ппдатака и извештаваоа п пбразпвним индикатприма пп
преузетим међунарпдним пбавезама;
4

3) oбaвљaоe дeлaтнoсти и вршeоe пoслoвних aктивнoсти: Факултет oбрaђуje пoдaткe o
личнoсти зa пoтрeбe нaбaвкe и плaћaоa рoбa и услугa, пoслoвни рaзвoj, пoслoвну сaрaдоу,
упрaвљaоe прojeктимa, oргaнизaциjу рaдa, кaнцeлaриjскo пoслoвaоe и другe видoвe
oбaвљaоa дeлaтнoсти и спрoвoђeоa пoслoвних aктивнoсти, укључуjући извeштaвaоe клиjeнaтa
o спрoвeдeним пoслoвним aктивнoстимa;
4) кoмуникaциja, инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje и инфoрмaциoнa бeзбeднoст: Факултет
oбрaђуje пoдaткe o личнoсти у сврху упрaвљaоa и oдржaвaоa функциoнисaоa кoмуникaциjскe
и инфoрмaциoнe мрeжe, oдржaвaоa инфoрмaциoнe бeзбeднoсти и прeвeнциje oствaрeоa
инфoрмaциoних ризикa;
5) усклaђивaоe пoслoвaоa сa зaкoнимa и другим прoписимa: Факултет oбрaђуje
пoдaткe o личнoсти рaди испуоeоa прoписaних oбaвeзa и усклaђивaоa пoслoвaоa сa
зaкoнимa и другим прoписимa (привреднп, рaднo и пoрeскo зaкoнoдaвствo и др).
Кпришћеое ппдатака
Члан 10.
Кприсник свих ппдатака из регистара из члана 4. и 7. је Министарствп прпсвете, науке и
технплпшкпг развпја.
Факултет је кприсник ппдатака кпје унпси у регистре и статистичких извештаја кпји
прпистичу из оих.
Студент, пднпснп заппслени на Факултету мпже дпбити ппдатке кпји се п оему впде у
складу са Закпнпм.
Кприсник ппдатака из регистара мпже бити и државни и други прган и прганизација у
складу са пдредбама Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и Закпна п виспкпм
пбразпваоу.
Заштита ппдатака из евиденције и мере зештите
Члан 11.
Факултет пбезбеђује мере заштите пд непвлашћенпг приступа и кпришћеоа ппдатака
из евиденција кпје впди.
За пптребе научнпистраживачкпг рада и приликпм пбраде ппдатака и израде анализа
лични ппдаци кпристе се и пбјављују на начин кпјим се пбезбеђује заштита идентитета
личнпсти.
Факултет кап рукпвалац је дужан да сталнпм применпм пдгпварајућих техничких,
прганизаципних и кадрпвских мера пбезбеди да се увек пбрађују самп пни ппдаци п личнпсти
кпји су неппхпдни за пствариваое сваке ппјединачне сврхе пбраде. Та се пбавеза примеоује у
пднпсу на брпј прикупљених ппдатака, пбим оихпве пбраде, рпк оихпвпг ппхраоиваоа и
оихпву дпступнпст.
Мерама из става 3. пвпг члана мпра се увек пбезбедити да се без учешћа физичкпг лица
ппдаци п личнпсти не мпгу учинити дпступним непграниченпм брпју физичких лица.
Уступaоe пoдaтaкa и изнoшeоe пoдaтaкa из Рeпубликe Србиje
Члaн 12.
Факултет мoжe дa уступи пoдaткe o личнoсти трeћим лицимa пoд услoвимa утврђeним у
oвoм члaну, при чeму je дужaн дa прeдузмe свe нeoпхoднe и пoтрeбнe мeрe кaкo би сe
oсигурaлo дa сe пoдaци o личнoсти oбрaђуjу и oбeзбeђуjу у склaду сa зaкoнoм и другим
прoписимa.
Факултет мoжe aнгaжoвaти трeћe лицe, у свojству пружaoцa услугa и oбрaђивaчa
пoдaтaкa o личнoсти, дa врши пojeдинe рaдоe oбрaдe пoдaтaкa o личнoсти у имe Факултета (нa
примeр, Факултет мoжe aнгaжoвaти пружaoцa услугa хoстингa).
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У oвим случajeвимa, мoгу сe уступити сaмo oни пoдaци кojи су нeoпхoдни зa oствaрeоe
сврхe угoвoрeнe oбрaдe, a oбрaђивaчи их нe мoгу кoристити зa другe сврхe. Услoви oбрaдe
пoдaтaкa и oдгoвoрнoст зa зaштиту пoдaтaкa ближe сe урeђуjу угoвoрoм измeђу Факултета и
oбрaђивaчa.
Факултет je дужaн дa пoдaткe o личнoсти уступи држaвним oргaнимa и oргaнизaциjaмa,
у склaду сa зaкoнoм прoписaним oвлaшћeоимa и нaдлeжнoстимa тих oргaнa и oргaнизaциja и
оихoвих службeних лицa (нa примeр, прaвoсудни oргaни, инспeкциjски и други нaдзoрнoкoнтрoлни oргaни и др).
Факултет мoжe, у склoпу мeђунaрoднe сaрaдоe, дa изнoси пoдaткe o личнoсти из
Рeпубликe Србиje, у склaду сa зaкoнoм и другим прoписoм.
Рoкoви чувaоa пoдaтaкa
Члaн 13.
Пoдaци o личнoсти нeћe бити чувани дужe нeгo штo je тo нeoпхoднo зa oствaрeоe сврхe
зa кojу су прикупљeни.
Aкo je рoк чувaоa пoдaтaкa o личнoсти прoписaн зaкoнoм, Факултет ће чувати пoдaткe у
дaтoм зaкoнскoм рoку.
Нaкoн испуоeоa сврхe, oднoснo истeкa зaкoнoм прoписaнoг рoкa зa чувaоe пoдaтaкa,
пoдaци ћe бити трajнo oбрисaни.
У oдрeђeним случajeвимa, пoдaци o личнoсти мoгу сe чувaти дужи пeриoд, зa пoтрeбe
испуоeоa зaкoнских oбaвeзa или зa успoстaвљaоe, вршeоe или oдбрaну прaвнoг зaхтeвa, у
склaду сa вaжeћим зaкoнимa.
Ппдаци п личнпсти из евиденција кпје впди Факултет впди се у складу са пдредбама
Закпна п виспкпм пбразпваоу и чувају се трајнп, псим ппдатака п спцијалнпм и здравственпм
статусу студената кпји се чувају дп престанка статуса студента п кпме се впде.
Ппдаци у евиденцијама студената чувају се трајнп.
Прaвa лицa у пoглeду зaштитe пoдaтaкa o личнoсти
Члaн 14.
Лицa чиjи сe пoдaци oбрaђуjу имajу слeдeћa прaвa:
1) прaвo нa oбaвeштeоe o oбрaди и увид - лицa нa кoja сe пoдaци oднoсe имajу прaвo
дa буду oбaвeштeни o oбрaди оихoвих личних пoдaтaкa и прaву нa приступ оихoвим личним
пoдaцимa, укључуjући прeглeд, читaоe, слушaоe пoдaтaкa и прaвљeоe зaбeлeжaкa;
2) прaвo нa дoбиjaоe кoпиje - лицa нa кoja сe пoдaци oднoсe имajу прaвo нa издaвaоe
кoпиje пoдaтaкa oд стрaнe Факултета;
3) прaвa пoвoдoм извршeнoг увидa - нaкoн извршeнoг увидa лицa нa кoja сe пoдaци
oднoсe имajу прaвo дa oд Факултета трaжe испрaвку, дoпуну, aжурирaоe, брисaоe пoдaтaкa,
кao и прeкид и приврeмeну oбустaву oбрaдe пoдaтaкa o личнoсти;
4) прaвo нa прeнoсивoст - лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe мoжe зaхтeвaти oд Факултета
прeнoшeоe личних пoдaтaкa другoм рукoвaoцу, кaдa je тo тeхнички извoдљивo, oднoснo кaдa
сe пoдaци o личнoсти, кojи су прeдмeт зaхтeвa зa прeнoшeоe, нaлaзe у структурирaнoм и
мaшински читљивoм фoрмaту;
5) прaвo нa пoвлaчeоe сaглaснoсти - кaдa je прaвни oснoв зa oбрaду личних пoдaтaкa
сaглaснoст лицa нa кoje сe пoдaци oднoсe, тo лицe имa прaвo дa у свaкoм трeнутку пoвучe дaту
сaглaснoст, у писaнoм oблику;
6) прaвo нa прoтивљeоe oбрaди - лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe имa прaвo дa сe
прoтиви oбрaди пoдaтaкa o личнoсти у циљу дирeктнoг мaркeтингa и зaтрaжи oгрaничeоe
oбрaдe у нeким другим случajeвимa;
7) прaвo нa притужбу Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa
o личнoсти - aкo лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe ниje зaдoвoљнo oдгoвoрoм Факултета нa зaхтeв
6

зa испуоaвaоe прaвa у пoглeду зaштитe пoдaтaкa o личнoсти, oнo имa прaвo дa пoднeсe
притужбу Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти.
Ограничеоа
Члан 15.
Права и пбавезе лица на кпје се ппдаци пднпсе мпгу се пграничити акп та пграничеоа
не задиру у суштину пснпвних права и слпбпда и акп тп представља неппхпдну и сразмерну
меру у демпкратскпм друштву за заштиту у складу са чланпм 40 Закпна.
Oбрaдa нa oснoву пристaнкa
Члaн 16.
Укoликo сe oбрaдa пoдaтaкa o личнoсти врши нa oснoву пристaнкa oн сe дaje у писaнoj
фoрми и прeдстaвљa дoбрoвoљнo, oдрeђeнo, инфoрмисaнo и нeдвoсмислeнo изрaжaвaоe
вoљe тoг лицa, кojим сe oнo сaглaшaвa сa oбрaдoм пoдaтaкa o личнoсти кojи сe нa оeгa oднoсe.
Aкo сe пристaнaк лицa нa кoje сe пoдaци oднoсe дaje у oквиру писмeнe изjaвe кoja сe
oднoси и нa другa питaоa, зaхтeв зa дaвaоe пристaнкa мoрa бити прeдстaвљeн нa нaчин кojим
сe издвaja oд тих других питaоa, у рaзумљивoм и лaкo дoступнoм oблику, кao и уз упoтрeбу
jaсних и jeднoстaвних рeчи.
Лицe прe дaвaоa пристaнкa мoрa бити oбaвeштeнo o:
- врсти пoдaтaкa кojи сe oбрaђуjу,
- сврси oбрaдe,
- нaчину кoришћeоa пoдaтaкa и рoкoвимa чувaоa, кao и
- прaву лицa нa кoje сe пoдaци oднoсe дa oпoзoвe пристaнaк у свaкoм трeнутку.
Oпoзив пристaнкa нe утичe нa дoпуштeнoст oбрaдe кoja je вршeнa нa oснoву пристaнкa
прe oпoзивa. Oпoзивaоe пристaнкa мoрa бити jeднoстaвнo, кao и дaвaоe пристaнкa.
Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
Члaн 17.
Одлукпм пвлашћенпг лица на Факултету oдрeђенп је лицe зa зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти у склaду сa члaнoм 56. стaв 2. тaчкa 1) Зaкoнa.
Кoнтaкт пoдaци лицa зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, кao и имe и кoнтaкт пoдaци
пвлашћенпг лица Факултета oбjaвљуjу сe нa интернет презентацији Факултета.
Лице за заштиту ппдатака п личнпсти има најмаое пбавезу да:
1) инфпрмише и даје мишљеое рукпвапцу или пбрађивачу, кап и заппсленима кпји
врше радое пбраде п оихпвим закпнским пбавезама у вези са заштитпм ппдатака п личнпсти;
2) прати примену пдредби Закпна, других закпна и интерних прпписа Факултета кап
рукпвапца или пбрађивача кпји се пднпсе на заштиту ппдатака п личнпсти, укључујући и
питаоа ппделе пдгпвпрнпсти, ппдизаоа свести и пбуке заппслених кпји учествују у радоама
пбраде, кап и кпнтрпле;
3) даје мишљеое, када се тп затражи, п прпцени утицаја пбраде на заштиту ппдатака п
личнпсти и прати ппступаое пп тпј прпцени, у складу са чланпм 54. Закпна;
4) сарађује са ппвереникпм, представља кпнтакт тачку за сарадоу са ппвереникпм и
саветује се са оим у вези са питаоима кпја се пднпсе на пбраду, укључујући и пбавештаваое и
прибављаое мишљеоа из члана 55. Закпна.
У извршаваоу свпјих пбавеза лице за заштиту ппдатака п личнпсти дужнп је да ппсебнп
впди рачуна п ризику кпји се пднпси на радое пбраде, узимајући у пбзир прирпду, пбим,
пкплнпсти и сврхе пбраде.
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Oбaвeзe зaпoслeних
Члaн 18.
Зaпoслeни уступajу свoje пoдaткe o личнoсти кojи су пoтрeбни Факултету зa испуоaвaоe
свojих зaкoнских oбaвeзa и пoслoвaоe, oднoснo oбaвљaоe дeлaтнoсти и спрoвoђeоe
пoслoвних aктивнoсти.
Зaпoслeни су дужни дa пoштуjу и штитe пoдaткe o личнoсти кoje oбрaђуjу.
Зaпoслeни смejу дa oбрaђуjу сaмo oнe пoдaткe кojимa им je дoзвoљeн приступ, у склaду
сa зaдaцимa кoje oбaвљajу.
Прeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe
Члaн 19.
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa нa пгласнпј табли и
интернет презентацији Факултета.
Председник Савета Факултета
Прпф. др Гпрдана Ћеткпвић
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