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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Ово обавештење даје се у складу са чланом 23. Закона о заштити података о
личности („Службени гласник Републике Србије“ број 87/2018 од 13.11.2018. године,
у даљем тексту: „Закон“), ради упознавања физичких лица на које се подаци односе
са условима прикупљања и даље обраде података о личности (у даљем тексту:
„Подаци“) од стране Научно технолошког парка Чачак д.о.о. Чачак, ул. Др Драгише
Мишовића 169, Чачак, e-mail: info@ntpcacak.rs, контакт телефон: +381 32 55 90 410 (у
даљем тексту: „НТП Чачак“).

Подаци које НТП Чачак прикупља и обрађује могу да обухватају:
•
•
•
•
•
•
•

Име и презиме;
e-mail ареса;
број телефона;
пол;
Адресу пребивалишта или боравишта;
јединствени матични број;
број личне карте

Начин прикупљања података:
Прикупљају се само они подаци који су неопходни у односу на конкретну сврху
обраде а у складу са Законом.

Надлежност за обрађивање података:
Обрађивање података врше она лица која су запослена у НТП-у Чачак или
ангажована по основу уговора којим се не заснива радни однос и која имају
овлашћење за обрађивање података, лице задужено за заштиту података о
личности, као и сви државни органи који на основу Закона и/или одлуке суда
остварују право коришћења података.

Сврха прикупљања података:
1) организовање и спровођење Јавног позива за чланство код НТП Чачак, који је
стално објављен на сајту НТП-а Чачак;
2) организовање и одржавање конференција, програма, обука, семинара, самита
и осталих активности и догађаја које организује НТП Чачак;
3) слање обавештења (newsletter) и најаве семинара, радионица, курсева,
кампова и осталих активности и догађаја које организује НТП Чачак;
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Правни основ обраде података:
Правни основ обраде података је сагласност (пристанак на обраду).
Давање сагласности за прикупљање и обраду података је добровољно.
Сагласност која је дата за обраду података може се опозвати у сваком тренутку,
писаним путем.

Права лица чији се подаци обрађују:
Лице чији се подаци обрађују има право да од НТП-а Чачак захтева приступ, исправку
или брисање његових података о личности, право на ограничење обраде, као и право
на приговор.

