
Обрада података о личности за студенте 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Сходно одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018), а у 
вези са прикупљањем података о личности приликом пријема кандидата за упис на основне, 
мастер и докторске студије, приликом уписа године студија, током студирања и завршетка студија, 
као руковалац подацима, дајем следеће обавештење о обради података о личности: 

1) Подаци о руковаоцу 

Правно лице: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 
Адреса: Булевар цара Лазара број 1 
Матични број: 08055203 
Законски заступник: проф. др Биљана Пајин, декан Факултета 
 
2) Сврха прикупљања и обраде података 

 Сврха обраде података о којима високошколска установа води евиденцију јесте праћење и 
унапређивање квалитета, ефикасности и ефективности рада високошколске установе, 
унапређивање образовног нивоа студената у процесу образовања, остваривања права на упис 
одређене године студија, спровођење конкурсних и испитних рокова, статистичке обраде 
података, праћења напредовања студената, праћење квалитета студијских програма, 
запошљивости студената као и остваривање права на издавање јавне исправе. 

Збирка података о личности које Факултет обрађује је евидентирана у бази Факултета. 

3) Начин коришћења података  

 Факултет податке о личности прикупља непосредно од лица на која се ти подаци односе и 
предметне податке обрађује на основу њиховог писаног пристанка. Личне податке о студентима 
прикупља Факултет путем образаца који се попуњавају у папирној или електронској форми при 
упису на одређену годину студија. 

4) Подаци у евиденцијама о студентима 

 Подаци о студентима које Факултет води у евиденцији у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Законом о високом образовању, представљају скуп података 
којима се одређује њихов идентитет, образовни и социјални статус и потребна образовна, 
социјална и здравствена подршка. 

 За одређивање идентитета студента прикупљају се следећи подаци: име, презиме, име 
једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, број пасоша и издавалац за стране 
држављане, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног становања, адреса становања 
за време студирања, национална припадност у складу са законом, брачни статус, држављанство, 
адреса, контакт телефон, фотографија и други подаци у складу са Законом о високом образовању. 



 За одређивање образовног статуса студената прикупљају се подаци о претходно 
завршеном образовању, језику на ком је стечено основно и средње образовање, уписаном 
студијском програму, врсти студија, години студија и години уписа на студијски програм, подаци о 
оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о наградама и похвалама освојеним током студирања и 
издатим јавним исправама. 

 За одређивање социјалног статуса студента прикупљају се подаци о начину финансирања 
студија, начину издржавања током студија, адреси становања током студирања, типу смештаја 
током студирања, издржаваним лицима, школској спреми оба родитеља, радном статусу 
родитеља (издржаваоца) и занимању родитеља или издржаваоца. 

 За одређивање здравственог статуса студената Факултет прикупља: податке о потребама за 
пружање додатне подршке приликом обављања свакодневних активности на Факултету. 

4) Обрађивач података о личности 

 Податке о личности обрађују запослени у Студентској служби: Горан Бућан, Јелена Кочоба, 
Снежана Дрвенџија, Снежана Макивић и Снежана Стојовић 

5) Правни основ за прикупљање и обраду података 

 Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени пристанак лица на 
која се подаци односе, а који се даје приликом пријаве на конкурс за упис студената или уписа 
наредне године студија. 

6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива 

 Када је правни основ за обраду личних података сагласност лица на које се подаци односе, 
то лице има право да у сваком тренутку повуче дату сагласност, у писаном облику. Свако лице чије 
податке о личности Факултет обрађује има право да опозове претходно дати пристанак за обраду у 
складу са Законом о заштити података о личности. Опозив пристанка не утиче на допуштеност 
обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива. 

7) Права која припадају лицу у случају недозвољене обраде 

 Факултет гарантује студентима чије податке обрађује сва права прописана Законом о 
заштити података о личности. Свако лице чији се подаци обрађују има право на обавештење о 
обради и увид. Након извршеног увида лице на које се подаци односе има право да од Факултета 
траже исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу 
обраде података о личности. У случају недозвољене обраде података лицу припадају сва права из 
Закона о заштити података о личности, чију примену надзире Повереник за приступ 
информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности. Ако лице на које се подаци 
односе није задовољно одговором Факултета на захтев за испуњење права у погледу заштите 
података о личности, оно има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности. 

 



8)   Рокови чувања података 

 Пoдaци o личнoсти нeћe бити чувани дужe нeгo штo je тo нeoпхoднo зa oствaрeњe сврхe зa 
кojу су прикупљeни. Aкo je рoк чувaњa пoдaтaкa o личнoсти прoписaн зaкoнoм, Факултет ће чувати 
пoдaткe у дaтoм зaкoнскoм рoку. Нaкoн испуњeњa сврхe, oднoснo истeкa зaкoнoм прoписaнoг рoкa 
зa чувaњe пoдaтaкa, пoдaци ћe бити трajнo oбрисaни. У oдрeђeним случajeвимa, пoдaци o 
личнoсти мoгу сe чувaти дужи пeриoд, зa пoтрeбe испуњeњa зaкoнских oбaвeзa или зa 
успoстaвљaњe, вршeњe или oдбрaну прaвнoг зaхтeвa, у склaду сa вaжeћим зaкoнимa. Подаци о 
личности из евиденција које води Факултет води се у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и чувају се трајно, осим података о социјалном и здравственом статусу студената који 
се чувају до престанка статуса студента о коме се воде. Подаци у евиденцијама студената чувају се 
трајно. 

Лице задужено за заштиту података о личности на Факултету је Драгина Медурић, Дипломирани 
правник за правне, кадровске и административне послове, pravnik@tf.uns.ac.rs, телефон 021/485-
37-84 

 

Проф. др Биљана Пајин, декан 

 


