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Ова изјава о заштити личних података ЦЕНТАР ЗА НЕСТАЛУ И ЗЛОСТАВЉАНУ ДЕЦУ, Нови 

Сад, Драге Спасић бр. 6, ПИБ: 106637960, као обрађивач ваших личних података поступа у 

складу са Законом о заштити података о личности ( Службени гласник РС 87/2018 ) и 

Опште уредбе ( ЕУ) 2016/679 о заштити појдинаца у вези са обрадом личних података и 

слободном кретању таквих података, националним прописима којима се регулише 

заштита личних података уз примену одговарајућих техничких и сигурносних мера 

заштите личних података од неовашћеног приступа, злоупотребе, откривања, губитка или 

уништења. 

 

1. Основни подаци 

Ова изјава описује које податке прикупљамо, на који начин их обрађујемо и у које сврхе 

употребљавамо, као и ваша права у вези са вашим подацима. 

 

За обраду података одговоран је: ЦЕНТАР ЗА НЕСТАЛУ И ЗЛОСТАВЉАНУ ДЕЦУ, Нови Сад, 

Драге Спасић бр.6, ПИБ: 106637960, као обрађивач 

 

Обрађивач/службеник за заштиту личних података 

Контакт телефон: +38162 1233 233 

Емаил адреса: александаркаров@цнзд.рс 

 

Уколико користимо услуге спољних пружалаца за обраду ваших личних података, ради се 

о обради ( личних података) по налогу, те смо и у том случају одговорни за заштиту ваших 

личних података. 
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        2. Категорије и сврха личних података које обрађујемо 

Обрађујемо и употребљавамо следеће личне податке: 

• Запослене: Име и презиме, ЈМБГ, датум рођења, адреса, број деце, 

образовање,број телефона, е-маил адреса, број текућег рачуна, дужина радног 

стажа, и остало 

Лични подаци прикупљају се и обрађују у сврху заснивања радног однос, склапања 

уговора о раду и остваривања права из радног односа исл. 

• Учесници конкурса: Име и презиме, број телефона, е-маил адреса 

Лићни подаци који се прикупљају користе се искључиво за одабир кандидата приликом 

запошљавања. Бројеви мобилних и фиксних телефона и е-маил адреса прикупљају се 

ради контактирања клијената уз пристанак истих. 

• Чланови Надзорног одбора: Име и презиме, датум рођења, ЈМБГ, адреса 

пребивалишта/боравишта, број жиро рачуна и назив банке. 

Лични подаци прикупљају се и обрађују у сврху рада Надзорног одбора, контактирања и 

исплате накнаде за рад 

• Студенти/ученици/волонтери: Име и презиме, ЈМБГ, датум рођења, адреса 

пребивалишта/боравишта, сагласност рдитеља ако се ради о малолетној особи , 

број телефона/мбилног, адреса е-поште. 

Лични подаци прикупљају се и обрађују у сврху извршења предмета уговора, извршења 

послова из делатности водитеља обраде, 

• Спољни сарадници: Име и презиме, ЈМБГ, адреса, број текућег рачуна и назив 

банке, датум рођења, број телефона, е-маил адреса. 

Лични подаци прикупјају се у сврху склапања Уговора и контактирања 

• Члавони Центра: Име и презиме, адреса, емаил адреса, број телефона 

Лични подаци прикупљају се и користе искључиво у сврху учлањења и издавања чланске 

карте које је предвиђено Статутом и делатности Центра за несталу и злостављану децу 

• Нестала лица Србије: име и презиме, подаци о нестанку,број телефона контакт 

особе 
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Ови подаци прикупљају се и користе уз сагласност и искључиво у сврху проналаска 

несталог лица 

 

Ваше личне податке начелно бришемо по престанку међусобног или уговорног односа, а 

најкасније по истеку свих законских обавеза повезаних са чувањем личних података. 

 

Сви лични подаци користе се искључиво у сврхе ради које су прикупљени и за које је дата 

сагласност. Прикупљени подаци неће се ни на који начин учинити доступним трећим 

особама, осим у законом прописану сврху. 

Могуће је да се уместо брисања подаци анонимизирају. У том случају се трајно бришу сви 

подаци повезани са особом. 

У склопу пословног односа, дужни сте на располагање ставити личне податке који су 

нужни за заснивање и реализацију пословног односа те испуњавање повезаних уговорних 

обавеза или за чије прикупљање постоји обавеза. Без тих података ћемо бити присиљени 

да одбијемо закључње уговора или спровђење наредбе или обуставу те раскинути 

постојећи уговор. Нисте дужни да дате одобрење на обраду података који нису 

релевантни или законом прописани за извршење уговора. 

 

         3. Правна основа обраде личних података 

Обраде које спроводимо темеље се на:  

• Законским обавезама 

• Извршавању ( реализацији) уговора и радњама које претходе склапању уговора 

• На основу основу ваше сагласности 

• На основу легитимног интереса 
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         4. Време чувања података 

Лични подаци се чувају, архивирају и излучују у складу са законским прописима, актима и 

одлукама обрађвача. 

Ваше личне податке начелно бришемо по истеку свих законских обавеза повезаних са 

чувањем личних података. 

 

 

         5. Управљање саглашношћу 

Сагласност за контактирање се може опозвати у било ком тренутку. Исто тако, можете у 

био ком тренутку приговорити нашој обради ваших личних података 

Промену сагласности можете извршити, путем писног захтева на адресу: ЦЕНТАР ЗА 

НЕСТАЛУ И ЗЛОСТАВЉАНУ ДЕЦУ, 21000 Нови Сад, улица Драге Спасић број 6, као 

обрађивача података или путем маил адресе:  александаркаров@цнзд.рс 

Ако опозовете дату сагласност ваше податке више нећемо употребљавати у наведене 

сврхе. 

 

 

Ако поново желите да дате своју сагласност то можете учинити у било ком трнутку. 

У случају обраде ваших личних података за које није потребна сагласност, а која је нужна 

за закључење уговора са нама или испуњење закљученог уговора или зог обавеза које 

имамо према закону, ако нам доставите те податке нећемо бити у могућности да 

испунимо уговорне обавезе према вама нити ћемо имати могућност закључења уговора. 

Повлачење сагласности не утиче на законитост обраде која се темељи на сагласности пре 

него што је она повучена. 
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         6. Права корисника 

• Право на приступ информацијама и информацији о обради личних података 

односно да ли обрађивач обрађује личне податке испитаника или не 

• Право на исправку: Ако обрађујемо ваше личне податке који су непотпуни или 

нетачни у било ком тренутку од нас можете затражити да их исправим или допунимо. 

• Право на брисање: Од нас можете затражити брисање својих личних података ако 

смо их обрађивали противправно или та обрада представља непримерено задирање у 

ваше заштићене интересе. Молимо да узмете у обзир да постоје разлози који 

онемогућавају тренутно брисања, нпр код законом прописаних обавеза архивирања. 

• Право на ограничење обраде: Од нас можете затражити ограничење обраде својих 

података: - ако оспорите тачност података током периода који нам омогућава проверу 

тачности тих података – ако је обрада података противправна, али одбијате брисање и 

уместо тога тражите ограничење коришћења подацима – ако нам подаци више нису 

потребни за предвиђене сврхе, али су вам још потребни ради остварења правних захтева 

или ако сте поднели приговор због обраде тих података 

• Право на могућност преноса података: Од нас можете затражити да вам податке 

које сте нам поверили ради архивирања доставимо у структурираном облику, у 

уобичајеном читљивом формату: ако те податке обрађујемо на темељу сагласности коју 

сте нам дали и коју можете опозвати или ради испуњења нашег уговора и ако се обрада 

врши помоћу аутоматизованих процеса. 

• Право на приговор: Ако ваше податке дистрибуирамо ради извршења задатака од 

јавног интереса или задатака јавних органа или се приликом њихове обраде позивамо на 

наше легитимне интересе, можете да поднесете приговор против такве обраде података 

ако постоји 

•  интерес ваших података. 

• Право на приговор надлежном органу: Ако сте мишљења да смо приликом обраде 

вапих података прекршили домаће или европске законе и прописе о заштити података 

молимо да нам се обратите како бисмо разјаснили евентуална питања. Имате право да 

уложите притужбу Поверенику  за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности 

• Остваривање права: Ако желите да остварите неко од наведених права, братите 

нам се користећи се нашим подацима за контакт из тачке 1 ове изјаве. 
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• Потврда идентитета: У случају двоумљења можемо затражити додатне 

информације ради провере вашег идентитета. То служи заштти ваших права и приватне 

сфере. 

• Злоупотреба права: Ако бисте са неким од наведених права користили пречесто и 

са очигледном намером злоупотребе, можмо наплатити административну таксу или да 

одбјемо да обрадимо ваш захтев. 

 

         7. Пренос личних података у треће земље 

 

Пренос података у треће земље се обавља само: 

• Ако постоји законска обавеза 

• Ако је дат изричити пристанак на пренос података од стране испитаника 

 

 

         8. Пренос података трећим лицима 

Обавезујемо се да ћемо чувати ваше личне податке и нећемо их саопштавати, односно 

учинити доступним трећим особама осим у следећим случајевима: 

• Ако изричито писаним путем пристанете да се саопште поједини поверљиви 

подаци за одређену намену или одређеној особи 

• На писани захтев суда или јавног бележника ако су подаци потребни у обављању 

послова који су им поверени на основу закона ( нпр. Стечаја, имовинског поступка) 

• Ако су подаци потребни Министарству унутрашњих послова или надлежном 

јавном тужиоцу за потребе обављања посова из њихове надежности 

• Ако су подаци потребни суду, адвокатима или јавном бележнику за поступак који 

воде а давање тих података захтева писаним путем 

• Ако су подаци потребни Центру за социјални рад у оквиру њихових законских 

деловања 

• Ако су ти подаци потребни Министарству финансија односно порезним телима ( 

Пореској и Цариснкој управи), Заводу за здравствено осигурање, у постпуку који они 

спроводе у оквиру својих надежности 
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• Ако смо обавезни да доставимо податке институцијама и државним органима са 

којима уско сарађујемо а неопходни су за обављање послова из њихових надлежности 

• Ако су подаци потребн ради извршења уговорних обавеза према вама као и 

извршења наших законских прописа 

• У другим случајевима прописаним законом 

 

         9. Техничке и организационе мере 

Предузели смо све техничке и организацине мере како бисмо ваше податке заштитили од 

губитка, измена или приступа трећих страна те у том случају било каквих питања можете 

нас контактирати и одговорићемо вам у најкраћем могућем року на ваш захтев, мобу или 

нед оумице и помоћи вам у остварењу ваших права. 

Било какве промене у вези наше политике заштите личних података биће објављене у 

изјави о заштити личних података на нашој интернет страници стога ћемо сматрати да сте 

на адекватан начин обаештени 

 

       10. Лични подаци на интернет страницама 

Прикупљамо само оне личне податке коије нам посетиоци наше службене интернет 

странице добровољно остављају на располагање приликом подношења захтева за 

контактом, пријавом на конкурс за посао, услуга приватног позива и испуњавања обрасца 

притужбе. Ови лични пдаци користе се поверљиво и само у одређену сврху. 

Пренос ових личних података трећи странама се не спроводи изузев ако постоји законска 

обавеза или налог службеног органа када се ти лични подаци могу проследити 

надлежном органу. Приступом интернет страници се бележе и прикупљају подаци као 

што су посећеност странице, време посета, величина пренесених података, број посета 

одређеној страници. 

Ради унапређења наше понуде, интернет страница може садржати „колачиће“ који се 

похрањују на рачунару оног ко посећује интернет страницу. Похрану „колачића“ могуће је 

спречити али с тим у вези могућа је и ограничена понуда интернет страници. „Колачићи“ 

дају могућност похрањивања  

 

карактеристичних преференција посетилаца интернет странице, оптимизације техниких 

прцеса и континуираног побољшања понуде. 

 


