Обавештење и сагласност за прикупљање и обраду
података о личности
ОБАВЕШТЕЊЕ И САГЛАСНОСТ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018, у даљем тексту ЗЗПЛ) Фондација Темпус жели да, у
својству Руковаоца података, прикупи од Вас и обради податке о личности из регистрационог формулара (у даљем тексту: “Подаци”) у
сврху учешћа на догађају који Фондација Темпус организује. С тим у вези, Фондација Темпус обавештава лице од кога се прикупљају
Подаци о следећем:
1.

2.
3.
4.

5.

Фондација Темпус прикупља и обрађује Податке путем регистрационог формулара искључиво ради организовања догађаја у
научно – образовне сврхе уз претходну сагласност лица на кога се Подаци односе и исти се чувају у року од 1 године, односно
док постоји легитимни интерес за њихову обраду. Фондација Темпус неће користити Податке наведене у регистрационом
формулару у друге сврхе.
Фондација Темпус прикупљање Података врши на основу информисаног пристанка лица на које се подаци односе, у смислу
члана 15 ЗЗПЛ.
Фондација Темпус Податке похрањује и чува у својим интерним електронским евиденцијама (базама података) у односу на
које примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере заштите у складу са захтевима важећег ЗЗПЛ.
Фондација Темпус Податке може достављати и трећим лицима, од којих су неки обрађивачи, а неки примаоци података.
Обрађивач у смислу члана 4 став 1 тачка 9) ЗЗПЛ је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о
личности у име руковаоца, док је прималац података корисник тих података физичко или правно лице, односно орган власти
коме су подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не.
Сагласност се може опозвати у сваком тренутку, слањем обавештења путем званичних канала комуникације наведених ниже,
док опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.
Категорије лица која могу имати приступ Подацима:
•
запослени и на други начин ангажована лица код Руковаоца;
•
партнерске организације и донатор програма;
•
компаније које одржавају информационе системе Руковаоца у којима су похрањени подаци;

6.

Лице чији се Подаци прикупљају и обрађују има права:

У односу на податке о личности, лице чији су подаци прикупљени има следећа права:
•
право да од Руковаоца затражи приступ подацима о личности и информацијама које се тичу обраде (члан 26 ЗЗПЛ);
•
право да затражи исправку нетачно унетих података и допуну тих података (члан 29 ЗЗПЛ);
•
право да затражи брисање података (члан 30 ЗЗПЛ);
•
право на преносивост података (члан 36 ЗЗПЛ)
•
право да се на њега или њу не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и
профилисање (члан 38 ЗЗПЛ);
•
право да буде обавештен о повреди података о личности, ако та повреда података о личности може да произведе висок ризик
по права и слободе физичких лица (члан 53 ЗЗПЛ);
•
право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности – Булевар
краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е-маил: office@poverenik.rs (члан 82 ЗЗПЛ);
•
право на судску заштиту ако сматра да су му/јој повређена права из ЗЗПЛ (члан 84 ЗЗПЛ);
•
друга права гарантована важећим ЗЗПЛ.
Лице на које се подаци односе може своја права остварити слањем захтева за остваривање права Руковаоцу. Руковалац ће у односу на
остваривање његових/њених права пружити лицу чији су подаци прикупљени све неопходне додатне информације, као и помоћ, у
складу са условима и на начин прописан важећим ЗЗПЛ.
Ако имате било каквих питања у вези са обрадом Ваших података о личности можете нас контактирати путем званичних канала
комуникације: https://tempus.ac.rs/o-nama/kontakt/
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