Обавештење о обради података о личности
На основу члана 23. и 24. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”,
бр. 87/2018), а у вези са прикупљањем података о личности, Средња школа у Крупњу, као
руковалац података, даје следеће информације о обради података о личности:
1) Идентитет лица одговорног за обраду података
Правно лице:
Средња школа, Крупањ, Вука Караџића 16, 15314 Крупањ
Матични број:
07120346
Законски заступник:
Ратомир Думић, директор
2) Сврха прикупљања и обраде података
Подаци о личности прикупљају се ради обављања делатности средњег образовања и
васпитања, ради вођења евиденције о запосленима, тако и о ученицима и њиховим
родитељима, односно другим законским заступницима, као и ради реализације права и
обавеза које произлазе из прописа који регулишу ову област.
1. Запослени и лица ангажована ван радног односа, бивши запослени и пензионери
Средња школа личне податке запослених лица и лица ангажованих ван радног односа, као
и личне податке бивших запослених и пензионера и чланова њихових породица, обрађује
пре свега у циљу извршења и поштовања меродавних прописа који регулишу поступање са
овом врстом података, укључујући али се не ограничавајући на прописе из области рада и
евиденција из области рада, пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања,
пореских и рачуноводствених прописа, прописа из области безбедности и заштите на раду,
као и одговарајућих секторских прописа који регулишу обраду података у фармацеутској
индустрији и других секторских прописа.
Подаци запослених и других радно ангажованих лица се такође обрађују у мери у којој је
то потребно како би био закључен и извршен одговарајући уговор са овим лицима. Подаци
ове категорије лица се обрађују и по основу њиховог пристанка увек када је неопходно да
такав пристанак буде прибављен према меродавним прописима, односно по основу
легитимног интереса, када такав легитимни интерес постоји.
2. Ученици, родитељи, односно други законски заступници
Средња школа личне податке ученика, њихових родитеља, односно других законских
заступника обрађује у циљу извршења и поштовања меродавних прописа, у мери у којој је
то потребно. Подаци ове категорије лица се обрађују и по основу њиховог пристанка увек
када је неопходно да такав пристанак буде прибављен према меродавним прописима,
односно по основу легитимног интереса, када такав легитимни интерес постоји.

3) Начин коришћења података
Подаци се користи у складу са прописима којима је регулисано пословање установа у
области образовања и васпитања, као и другим прописима које је школа дужна да
примењује.
4) Лица која користе податке
Податке користе запослени у настави, наставници и стручни сарадници, административни
и финансијски радници и директор школе за потребе и у сразмери са послом који обављају.
5) Правни основ за прикупљање и обраду података
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности представља пристанак лица,
који се даје приликом заснивања радног односа, или другог уговорног односа, односно
уписа ученика у школу.
6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива
Лице има право да опозове претходно дати пристанак за обраду података о личности које
обрађује Средња школа у Крупњу. Опозив пристанка не утиче на законитост обраде на
основу пристанка пре његовог повлачења. У случају да се пристанак повуче, школа ће бити
у могућности да и даље обрађује податке о личности, само уколико постоји други правни
основ.
7) Права која припадају лицу у случају недозвољене обраде
У случају недозвољене обраде података, лицу припадају сва права из Закона о заштити
података о личности, чију примену надзире Повереник за приступ информацијама од јавног
значаја и заштиту података о личности.
8) Више информација и контакт за питања у вези са обрадом података о личности
Контакт особа за питања у вези са обрадом података о личности је:
Јелена Галонић-Дамњановић, секретар Средње школе
е-пошта: srednjakru.lzz@gmail.com
телефон: +381 (0)15 7581143, локал 12
радно време: 7.00-15.00 часова радним данима

САГЛАСНОСТ
Ја ________________________________________________ (име и презиме), са
ЈМБГ_____________________________, својим потписом потврђујем да сам прочитао/ла и
разумео/ла ово обавештење о обради података о личности и да дајем сагласност да Средња
школа у Крупњу може да обрађује, односно прикупља, бележи и разврстава моје податке о
личности у складу са овим обавештењем и важећим законима и другим прописима.

Датум: ______________________
__________________________________
Потпис даваоца сагласности

