
   

   

Обавештење о прикупљању и обради података о личности 

 

У складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 

87/2018) обавештавамо Вас да Академија струковних студија Шумадија, у Крагујевцу, Трг 

тополиваца 4, пошт. фах 173, 34000 Крагујевац, МБ: 17923013, ПИБ: 111829807 (у даљем 

тексту: Руковалац) прикупља и обрађује податке о личности из конкурсне документације 

(у даљем тексту: Подаци) у сврху реализације конкурса за Еразмус+ мобилности 

евентуалног спровођења одобрене мобилности. Руковалац ће у сврху одабирања 

кандидата, обраде статистичких података и потенцијалне реализације мобилности 

прикупљати и обрађивати Податке који ће се чувати у штампаној или електронској форми 
код Руковаоца у периоду у коме је то неопходно ради испуњења напред наведене сврхе, а 

уз претходну сагласност Лица на кога се Подаци односе.  
Лице чији се Подаци прикупљају и обрађују има права на: 

1.Опозив пристанка у било које време, с тим што опозив пристанка не утиче на 
допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, ако се обрада врши на основу 

члана 12. став 1. тачка 1) Закона (пристанак лица на обраду својих података о личности за 
једну или више посебно одређених сврха) или на основу члана 17. став 2. тачка 1) Закона 

(изричит пристанак лица на које се подаци односе за обраду за једну или више сврха 
обраде, осим ако је законом прописано да се обрада не врши на основу пристанка); 

2. Приступ, исправку и брисање његових података о личности, односно права на приговор, 
као и права на ограничење обраде и преносивости података; 

4. Притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности, као и друга права која му припадају у случају недозвољене обраде у складу са 

Законом о заштити података о личности.  

 

Изјава о сагласности 

Ја, доле потписани, изјављујем да сам прочитао/ла и разумео/ла горе наведено 

Обавештење о прикупљању и обради података о личности, да сам своје податке дао/ла 

добровољно, тачно и потпуно, да сам обавештен да ће коришћењем мојих података као 

Руковалац управљати Академија струковних студија Шумадија, у Крагујевцу, Трг 

тополиваца 4 (пошт. фах 173) 34000 Крагујевац, МБ: 17923013, ПИБ: 111829807 (у даљем 

тексту: Руковалац), као и да сам сагласан да Руковалац обрађује моје личне податке 

наведене у конкурсној документацији у складу са Обавештењем о прикупљању и обради 

података о личности и Законом о заштити података о личности. 

 

У Крагујевцу,        Име и презиме 

 

 


