
 

 

Обавештење о обради података о личности 

 

Сходно члану 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 

87/2018) и члану 5. Правилника о заштити података о личности у Заводу за културу 

војвођанских Русина, број 124/19 од 25.10.2019. године, а у вези са прикупљањем и 

обрадом података о личности од стране Завода за културу војвођанских Русина, даје се 

следеће обавештење: 

1) Подаци о руковаоцу 

Правно лице: Завод за културу војвођанских Русина; 

Адреса: Футошка 2/III, Нови Сад; 

Матични број: 08893047; 

ПИБ: 105768988 

Законски заступник: Анамарија Ранковић, директор. 

 

2) Сврха прикупљања и обраде података 

Завод за културу војвођанских Русина обрађује само оне податке о личности који су 

неопходни за остварење наведених сврха: 

- за одржавање седница Управног и Надзорног одбора; 

- за исплату накнада за рад у Управном одбору и путних трошкова; 

- ради испуњења законских обавеза и усклађивања пословања са правним 

прописима. 

 

3) Правни основ за прикупљање и обраду података 
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени пристанак – 

сагласност лица на којe се подаци односе, као и законско овлашћење садржано у 

позитивним прописима.  

 

Подаци о личности прикупљају се приликом именовања за члана Управног и Надзорног 

одбора, непосредно од лица на која се ти подаци односе.  

 

Завод за културу војвођанских Русина може обрађивати следеће податке о личности 

чланова Управног и Надзорног одбора: 

- Име и презиме, јединствени матични број, број личне карте и година издања, 

општина и место пребивалишта, адреса, држављанство, статус осигураника, број 

текућег рачуна и назив банке, контакт телефон и е-маил, седиште и назив 

послодавца/институције/организације коју лице представља или из које долази; 

- Друге податке неопходне за извршење законом прописаних обавеза послодавца.  



 

4) Лица која користе податке 

У име и за рачун Завода за културу војвођанских Русина податке о личности чланова 

Управног и Надзорног одбора обрађује запослено лице:  

 
Ања Делач, Руководилац финансијско – рачуноводствених послова. 

  

5) Примаоци података о личности 

- Централни регистар обавезног социјалног осигурања 

- Републички фонд за здравствено осигурање 

- Пореска управа 

- Управа за трезор 

- Банке код којих лица имају отворен рачун 

-  други државни органи и организације. 

 

6) Рок чувања података о личности 

Лични подаци неће бити задржани дуже него што је неопходно за остварење сврхе за коју 

су прикупљени, односно  чувају се док траје мандат члана Управног и Надзорног одбора. 

Уколико је рок чувања података о личности прописан законом, Завод чуваће податке у 

датом законском року. 

Након испуњења сврхе, односно истека законом прописаног рока за чување података, 

подаци ће бити трајно обрисани. 

 

7) Права лица на које се подаци односе  

- Право на обавештење о обради и увид: лица на која се подаци односе имају 

право да буду обавештени о обради љихових личних података и право на приступ 

њиховим личним подацима (које укључује преглед, читање, слушање података и 

прављење заблежака); 

- Право на добијање копије: лица на која се подаци односе имају право на 

издавање копије података од стране Завода; 

- Права лица поводом извршеног увида: након извршеног увида лица на која се 

подаци односе имају право да од Завода захтевају исправку, допуну, ажурирање, 

брисање података или ограничавање обраде, право на приговор на обраду као и 

прекид и привремену обуставу обраде; 

- Право на преносивост: лице на које се подаци односе може захтевати од Завода 

преношење личних података другом руковаоцу, када је то технички изводљиво, 

односно када се лични подаци, који су предмет захтева за преношење, налазе на 

структурираном и машински читљивом формату; 

- Право на повлачење сагласности: у ситуацијама када је правни основ за обраду 

личних података сагласност лица на које се подаци односе, то лице има право да у 

било коме тренутку повуче дату сагласност, у писаном облику; 

- Право на жалбу: у случају да лице на које се подаци односе није задовољно 

одговором Завода на захтев за испуњавање права у погледу заштите личних 

података, има право да поднесе жалбу Поверенику за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности. 

 


