
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

У складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник 

РС", бр. 87/18. - даље: Закон), испуњавајући дужност руковаоца у својству правног 

лица према Вама, као личности од које се прикупљају подаци који се на Вас односе, 

пружам Вам у тренутку прикупљања тих података следеће информације:  

Законски заступник Универзитета у Београду-Факултет политичких наука, Јове Илића 

165 из Београда, fpn@fpn.bg.ac.rs,  011 3092999, је декан Факултета, проф.др Драган 

Симић 

Лице за заштиту података о личности је проф.др Дарко Надић, продекан за основне 

студије Факултета, мејл адреса darko.nadic@fpn.bg.ac.rs, телефон број 011 3092 802. 

Сврха намераване обраде су заснивање радног односа и испуњавање права и обавеза  

из радног односа, као и обављање редовних делатности Факултета. 

Правни основ за обраду садржан је у Закону о раду, Закону о евиденцијама у области 

рада, Закон о високом образовању, Закон о Централном регисту обавезног социјалног 

осигурања, Закон о буџетском систему Републике Србије. 

Ваши подаци о личности уносе се у: 

-  Централни регистар обавезног социјалног осигурања(приступ имају ПИО фонд и 

Фонд  здравственог  осигурања-Закон о Централном регистру обавезног социјалног 

осигурања),  

- Регистар запослених у јавним службама (Закон о буџетском систему Републике 

Србије, приступ има Министартсво финансија Републике Србије,  

- Јединствени информациони систем просвете (Закон о високом образовању- приступ 

има Министартсво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) 

- Факултетски информациони систем (приступ има Универзитет у Београду и УБ-

Електротехнички факултет) 

- Приступ Вашим подацима има и Синус, правно лице које одржава систем за обрачун 

плата. 

 

Подаци које Факултет прикупља и обрађује су: 

- име и презиме, име једног родитеља, адреса, датум и место рођења, пол, брачно 

стање, матични број, број личне карте, број пасоша за стране држављане, 

држављанство, број здравственог осигурања (ЛБО); академске и 

професионалне/стручне квалификације: степен образовања, титуле, подаци о 

вештинама, знању страних језика, обукама, историја запослења, биографија; 

финансијски подаци: број банковног рачуна, подаци о плати и додатним накнадама; 

подаци о извршењу радних обавеза; радно место - позиција, пословна адреса 

електронске поште, приступна шифра; комуникацијски подаци:  адреса електронске 

поште, број телефона, контакт сродника за хитне случајеве; подаци о ангажовању у 

другим високошколским установама у земљи и иностранству; други подаци неопходни 

за извршење законом прописаних обавеза послодавца и извршавања уговора о раду, 

односно уговора којим се уређује рад ван радног односа између запосленог, односно 

радно ангажованог лица и Факултета.  
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Факултет може обрађивати податаке о личности деце и брачног/ванграчног 

друга запосленог који су здравствено осигурани преко Факултета: 

- име и презиме,име једног родитеља, адреса, датум и место рођења, пол, брачно стање, 

матични број, број личне карте, држављанство, број здравственог осигурања (ЛБО); 

статус студента и евентуални други подаци ради остваривања здравствене заштите 

преко Факултета. 

Поред наведених информација, пружам Вам истовремено, тј. у тренутку прикупљања 

података који се на Вас односе и додатне информације које могу да буду неопходне да 

би се обезбедила поштена и транспарентна обрада тих података, и то:  

-рок чувања Ваших података је трајно (Закон о евиденцијама у области рада и Листа 

регистраурског материјала са роковима чувања Факултета политичких наука) 

-имате право да у складу са чланом 26. Закона од руковаоца захтевате приступ 

подацима, право на исправку или брисање Ваших података о личности у складу са чл. 

29. и 30. Закона, право на ограничење обраде у складу са чланом 31. Закона, права на 

преносивост података у складу са чланом 36. Закона, као и право на приговор у складу 

са чланом 37. Закона;  

-Информишемо Вас да у случају да се обрада врши на основу пристанка, имате право 

на 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);  

-Имате право да у складу са чланом 82. Закона поднесете притужбу Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ако сматрате да је 

обрада података о Вашој личности извршена супротно одредбама Закона;  

Давање података о личности је обавеза лица на које се подаци односе утврђена 

одредбама  Закона о раду и Закона о евиденцијама у области рада. 

Аутоматизовано доношење одлуке, укључујући профилисање, као било који облик 

аутоматизоване обраде који се користи да би се оценило одређено својство личности, 

може се применити према Вама само у изузетним случајевима и под условима и на 

начин из члана 38. Закона, као и у складу са сврхом Закона и његовим заштитним 

одредбама које се односе на личности чији се подаци штите.  

О евентуалној намери да Ваше податке обрађујемо у сврху која је различита од сврхе 

за коју су подаци прикупљени, дужни смо и извршићемо дужност да Вам пре 

започињања даље обраде пружимо информације о тој другој сврси, као и све остале 

битне информације које смо навели и овом приликом.  

 



 


