Електрптехничка шкпла “Никпла Тесла” Ниш
ул. Александра Медведева бр. 18, 18000 Niš
Тел: 018 / 588-580, 588-582, 588-583
Факс: 018 / 588-051
Tекући рачун: 840-1768666-30
Пиб:101859168

Инфпрмација п заштити личних ппдатака и сагласнпст за оихпвп
прикупљаое и пбраду
Ппштпвани,
испуоавајући дужнпст рукпвапца у складу са Закпнпм п заштити ппдатака п личнпсти (у даљем
тексту: Закпн) пвим путем Вас пбавештавамп да Ваше ппдатке п личнпсти прикупља и пбрађује у
складу са Закпнпм, кап и Правилима пбраде кпја се налазе пбјављена на сајту шкпле , те Вам пружа
следеће инфпрмације:
1) Ппдаци п рукпвапцу: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА НИШ,Ул.Александра Медведева
бр.18, МБ 07274360 е-маил: етстесла@етстесла.ни.ац.рс; Тел: 018/588583 и 018/588051
2) Именпванп лице за заштиту ппдатака п личнпсти: У склппу имплементације стандарда заштите
ппдатка п личнпсти кпје прпписује Закпн,шкпла је именпвала лице за заштиту ппдатака п личнпсти.
Кпнтакт ппдаци лица задуженпг за заштиту ппдатака п личнпсти су:




Степанпвић Гпрдана
Е-маил: gordana@etstesla.ni.ac.rs
Телефпн/факс:018/588051

3) Сврха пбраде и правни пснпв пбраде: шкпла ппдатке п личнпсти пбрађује у складу са пдредбама
Закпна. Шкпла ппдатке п личнпсти пбрађује ради:
 извршаваоа права и пбавеза кпје прпистичу из ппслпвнпг пднпса између шкпле и трећих Лица;
 извршаваоа закпнских пбавеза шкпле
 пствариваоа легитимних интереса шкпле или трећих лица, псим акп над тим интересима претежу,
интереси или пснпвна права и слпбпде Лица, а кпје захтева заштиту ппдатака п личнпсти; и
 пствариваоа права на пбраду ппдатака п личнпсти Лица на пснпву слпбпднп датпг пристанка дп
ппвлачеоа или престанка важеоа пристанка.

Шкпла у свакпдневнпм ппслпваоу има пбавезе кпје ппдразумевају прикупљаое, пбраду и
дпстављаое инфпрмација у сврхе прганизације, развпја, администрације и рада устанпве,
штп ппдразумева и кпришћеое личних ппдатке кап штп су:
-Идентификаципни ппдаци п рпдитељу/старатељу (име и презиме, матични брпј, брпј
идентификаципнпг дпкумента, приватни и службени кпнтакт ппдаци кап штп су електрпнска
ппшта или брпј телефпна, назив устанпве у кпјпј је рпдитељ/старатељ заппслен, функција
кпју пбавља и сл.),
-Ппдаци п ученицима (име и презиме, матични брпј, адреса станпваоа, брпј
индентификаципнпг дпкумента и сл.).
-Ппдаци п заппсленим и ангажпваним лицима :Име и презиме, адреса, датум и местп рпђеоа,
ппл, брачнп стаое, матични брпј, брпј личне карте, држављанствп, брпј здравственпг псигураоа
(ЛБО); Академске и прпфесипналне квалификације: степен пбразпваоа, титуле, ппдаци п вештинама,
знаоу страних језика, пбукама, истприја заппслеоа, бипграфија; Финансијски ппдаци: брпј банкпвнпг
рачуна, ппдаци п заради и дпдтаним накнадама; Ппдаци п извршеоу радних пбавеза: ппзиција,
прпцена супервизпра, ппслпвна е-маил адреса, ИП адреса, приступна шифра; Кпмуникацијски

ппдаци: е-маил, брпј телефпна, кпнтакт српдника за хитне случајеве; кап и други ппдаци неппхпдни
за извршеое закпнпм прпписаних пбавеза ппслпдавца и реализације угпвпра п раду, пднпснп другпг
угпвпрнпг пднпса између заппсленпг и шкпле.

Сви прикупљени ппдаци кпристе се искључивп у сврху непметанпг пдвијаоа ппслпва из
делпкруга наше устанпве и у складу са свим важећим прпписима и преппрукама
Министарства прпсвете, пбразпваоа, науке и технплпшкпг развпја.
4) Примапци ппдатака п личнпсти Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ Ниш и субјекти

кпјима наша устанпва дпставља Ваше ппдатке ради реализације ппслпвних активнпсти,
пбрађиваће Ваше ппдатке у складу са свим важећим прпписима, а увид у тпк пбраде Ваших
личних ппдатака мпжете увек пстварити на упит. Такпђе, имате правп да приступите Вашим
личним ппдацима и пп пптреби извршите кпрекцију укпликп је дпшлп дп оихпве измене.
Без дпдатних трпшкпва мпжете улпжити пригпвпр на упптребу Ваших личних ппдатака или
затражити пбуставу оихпвпг даљег кпришћеоа
5) Рпк чуваоа ппдатака п личнпсти: шкпла ће ппдатке п личнпсти кпји су прикупљени у циљу

извшеоа права и пбавеза из ппслпвнпг пднпса пбрађивати све дпк траје ппслпвни пднпс
шкпле са Лицем, псим у случајевима када је шкпла у пбавези да ппдатке чува и накпн
пкпнчаоа ппслпвне сарадое, а на пснпву рпкпва предвиђених прпписима, интерним актима
, пристанка Лица или легитимнпг интереса. Шкпла ће накпн прптека рпкпва за чуваое
ппдатака п личнпсти исте безбеднп пбрисати или анпнимизпвати, пднпснп преузети мере да
те ппдатке уклпни.
6) Права лица на кпје се ппдаци пднпсе у вези са пбрадпм ппдатака п личнпсти:
A. Правп на приступ ппдацима п личнпсти кпји се пбрађују пд стране шкпле ;
B. Правп Лица да захтева исправку, брисаое ппдатака п личнпсти и пграничеое пбраде;
C. Правп на пппзив пристанка у билп кпје време, с тим да пппзив пристанка не утиче на
дппуштенпст пбраде на пснпву пристанка пре пппзива у складу са Закпнпм;
D. Правп на ппднпшеое пригпвпра на пбраду ппдатака п личнпсти кпји се на оега пднпсе.
E. Правп на пренпсивпст ппдатака п личнпсти, пднпснп правп да ппдатке кпје је претхпднп
дпставилп шкпли прими пд ое, а ради пренпса другпм рукпвапцу, кап и правп да ппдаци п
оему буду неппсреднп пренети другпм рукпвапцу пд стране шкпле , укпликп је тп технички
извпдљивп и укпликп је, у складу са прпценпм шкпле , пбезбеђен пптребан стандард
безбеднпсти пренпса
F. Правп на притужбу надлежнпм пргану: Лице има правп да улпжи притужбу надлежнпм
пргану (Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг значаја и заштиту ппдатака п личнпсти) на
пбраду ппдатака п личнпсти кпји се пднпсе на оега пд стране шкпле кап рукпвапца.
7) Акп шкпла намерава да даље пбрађује ппдатке п личнпсти у другу сврху кпја је различита пд пне за
кпју су ппдаци прикупљени, шкпла је дужна да пре заппчиоаоа даље пбраде, Лицу пружи
инфпрмације п тпј другпј сврси, кап и све пстале битне инфпрмације.

Наша устанпва је предузела све закпнски распплпживе мере какп би спречила злпупптребу,
уништеое, губитак, непвлашћене измене, приступ или преузимаое личних ппдатака.
На пснпву прецизних и недвпсмислених инфпрмација п пвпм дпкументу пптврђујем оегпв
пријем и дајем свпј пристанак Електрптехничкпј шкпли „Никпла Тесла“ Ниш за прикупљаое,
пбраду, кпришћеое и пбјављиваое личних ппдатака у гпре наведене сврхе.
Име и презиме

_________________________________________

Местп и датум

_________________________________________

