
                           

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

 

Овим путем желимо да Вас упознамо о обавези коју Основна школа „Јајинци“ из Београда-Вождовац, 

Илије Петровића 12, (у даљем тексту: Школа) има у вези осигурања и заштите личних података. 

 

Приликом уноса и даље обраде личних података, Школа уважава све важеће прописе о осигурању и 

заштити личних података и поступа у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 

РС“, бр. 87/2018) и другим важећим прописима. 

 

 Врсте личних података које Руковалац прикупља и обрађује 

 

Школа у свакодневном пословању има обавезе које подразумевају прикупљање, обраду и достављање 

информација у сврхе организације, развоја, администрације и рада установе, што подразумева и 

коришћење личних податке као што су: 

 

-Идентификациони подаци о родитељу/другом законском заступнику (име и презиме, матични број, број 

идентификационог документа, приватни и службени контакт подаци као што су електронска пошта или 

број телефона, назив установе у којој је родитељ/други законски заступник запослен, функција коју 

обављате и сл.), 

-Подаци о ученицима (име и презиме, матични број, адреса становања, број идентификационог 

документа, фотографије и сл.), 

-Подаци о запосленим и ангажованим лицима (име и презиме, матични број, број идентификационог 

документа, приватни и службени контакт подаци као што су електронска пошта или број телефона, 

фотографије, назив установе у којој је родитељ/други законски заступник запослен, функција коју 

обављате и сл.). 

 

Сврха и правни основ обраде података о личности 

 

Сви прикупљени подаци користе се искључиво у сврху неометаног одвијања послова из делокруга наше 

установе и у складу са свим важећим прописима и препорукама Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Школа и субјекти којима наша установа доставља Ваше податке ради реализације пословних 

активности, обрађиваће Ваше податке у складу са свим важећим прописима, а увид у ток обраде Ваших 

личних података можете увек остварити на упит.  

У случајевима предвиђеним законском регулативом у области заштите података о личности, лице на 

које се подаци односе има следећа права: 

 

-право на приступ (имате право да у сваком тренутку од нас захтевате информацију да ли се Ваши 

лични подаци обрађују и, уколико се обрађују, да затражите приступ личним подацима и информације 

на које имате право у вези са заштитом личних података; Школа Вам, на захтев, обезбеђује копију 

личних података који се обрађују, а за све додатне копије, може се наплатити разумна накнада на име 

административних трошкова; Ако се захтев подноси електронским путем, осим ако се не захтева 

другачије, Школа информације пружа у уобичајено коришћеном електронском облику); 

 

-право на исправку и допуну (имате право да од нас захтевате исправку нетачних података које 

обрађујемо, односно допуну података у случају када су исти непотпуни); 
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-право на брисање (имате право да од нас захтевате брисање личних података у случају када их Школа 

незаконито обрађује, ако лични подаци више нису неопходни у односу на сврху обраде и у другим 

Законом прописаним случајевима. Постоје разлози који онемогућују тренутно брисање, као на пример у 

случају подношења, остваривања или одбране правних захтева о чему ћемо вас детаљно обавестити); 

 

-право на ограничење обраде (имате право да захтевате ограничење обраде личних података у следећим 

случајевима: 1) ако оспоравате тачност личних података у року који Школи омогућава проверу тачности 

тих података; 2) ако је обрада незаконита, али се противите брисању и уместо тога захтевате ограничење 

употребе тих података; 3) ако нам подаци више нису потребни за потребе обраде, али их захтевате у 

циљу подношења, остваривања или одбране правних захтева; 4) ако сте уложили приговор на обраду); 

 

-право на преносивост података (имате право да од нас примите своје личне податке које сте нам 

претходно доставили, у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, као 

и да те податке пренесете другом руковаоцу ако је обрада заснована на пристанку или уговору и врши 

се аутоматизовано); 

 

-право на приговор (имате право да у сваком тренутку уложите приговор на обраду Ваших личних 

података ако се обрада заснива на нашим легитимним интересима); 

 

-право на опозив пристанка (уколико се обрада Ваших личних података заснива на пристанку, имате 

право да у сваком тренутку опозовете претходно дат пристанак за обраду личних података, делимично 

или у целости; опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, а 

Школа има право на накнаду штете која би због опозива наступила за Школу; Школа ће са обрадом 

личних података, која се заснива на опозваном пристанку, престати у најкраћем могућем року по 

пријему опозива). 

 

Напред наведена права можете да остварите подношењем писаног захтева на адресу електронске 

поште:osjajinci@osjajinci.edu.rs, као и поштом и непосредно у седишту Школе, на адреси Илије 

Петровића 12, 11222 Јајинци, достављањем лицу за заштиту података о личности Александри Митровић 

stefanovicaleksandra@yahoo.com 

 

Школа задржава право да од подносиоца захтева затражи додатне информације ради провере његовог 

идентитета, а све у циљу заштите права и приватности подносиоца захтева. Уколико су захтеви 

очигледно неосновани и претерани, нарочито у случају њиховог учесталог понављања, Школа задржава 

право да наплати административне трошкове или да одбије поступање по захтеву. 

 

Право на притужбу надлежном државном ограну. Уколико сматрате да је обрада Ваших података о 

личности извршена супротно одредбама Закона, имате право да поднесете притужбу Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 

Наша установа је предузела све законски расположиве мере како би спречила злоупотребу, уништење, 

губитак, неовлашћене измене, приступ или преузимање личних података. На основу прецизних и 

недвосмислених информација о овом документу потврђујем његов пријем и дајем свој пристанак за 

прикупљање, обраду, коришћење и објављивање личних података у горе наведене сврхе. 
 

 

mailto:stefanovicaleksandra@yahoo.com

