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ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

У складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) 
Удружење водовода и канализације Србије, Теразије 23/II/202, 11103 Београд,                  

МБ 28059558, као руковалац подацима о личности, објављује следеће 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБРАДИ  И ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

У УДРУЖЕЊУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 

Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18), у даљем тексту: Закон,  

примењује се на обраду података о личности која се врши, у целини или делимично, на 

аутоматизован начин, као и на неаутоматизовану обраду података о личности који чине део 

збирке података, или су намењени збирци података. Закон се примењује на обраду података 

о личности коју врши руковалац, односно обрађивач који има седиште, односно 

пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије, у оквиру активности које се 

врше на територији Републике Србије.  Значење израза коришћених у Информацији 

утврђено је Законом.  

Чланом 23. Закона регулисано је да, ако се подаци о личности прикупљају од лица на која 

се односе, руковалац тим подацима има обавезу да пружи следеће информације: 

Идентитет и контакт подаци руковаоца 

Удружење водовода и канализације Србије, Теразије 23/II/202, 11103 Београд,  

МБ 28059558, телефон 011/ 344 8904, 064/ 813 1431.  

Контакт подаци лица за заштиту података о личности 

У складу са својим статутарним овлашћењима Генерални секретар Удружења је лице за 

заштиту података о личности, коме  се можете обратити у вези са обрадом и заштитом 

података о личности, као и остваривањем права гарантованих Законом. Генералном 

секретару Удружења се можете обратити путем имејл адресе miroslava.hero@yahoo.com, 

телефоном 064/ 813 1431, или дописом на адресу Теразије 23/II/202, 11103 Београд, са 

назнаком: Генералном секретару као лицу за заштиту података о личности. 
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Сврха обраде података о личности 

Удружење је добровољна, невладина и непрофитна организација, која послује у складу 

са Законом о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/2009, 99/2011-др.закони и 44/2018-

др.закони). Основано је 11. марта 2011. године ради унапређења сарадње и 

остваривања заједничких интереса својих чланова. Чланови Удружења су предузећа 

водовода и канализације која, као пословни и привредни субјекти, у складу са својом 

делатношћу примењују Закон о заштити података о личности.  

Удружење водовода и канализације нема стално запослених радника, већ послове и 

активности обављају сарадници који су ангажовани по уговорима о делу, уговорима о 

допунском раду и уговорима о ауторском хонорару. Удружење обрађује податке о личности 

својих сарадника у складу са прописима из области рада, пензијског, инвалидског, 

здравственог и социјалног осигурања, пореских и рачуноводствених прописа и прописа из 

области безбедности и здравља на раду, као и у друге сврхе које су у директној вези са 

радом или ангажовањем лица ван радног односа. Подаци радно ангажованих лица се 

такође обрађују у мери у којој је то потребно ради закључења и извршења одговарајућих 

уговора са овим лицима. 

Правни основ обраде података о личности 

Правни основ за обраду података о личности сарадника Удружења су следећи законски 

прописи: Закон о раду, Закон о евиденцијама у области рада, Закон о здравственом 

осигурању, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о порезу на доходак 

грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закон о државним и 

другим празницима у Републици Србији, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о 

заштити од пожара, Закон о рачуноводству, Закон о ревизији, као и други законски,  

подзаконски прописи и правни акти који уређују ову област. 

 

Подаци о примаоцима података о личностима 

У складу са законским обавезама,  према прописима из области рада и радних односа, 

пореским и рачуноводственим прописима, податке о личности сарадника Удружење 

доставља надлежним органима као што су: Министарство финансија - Пореска управа, 

Министарство рада, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички 

фонд за здравствено осигурање, ревизорски органи и институције, као и други надлежни 

органи, у складу са позитивним законодоваством. 



Рок чувања података 

Подаци о сарадницима чувају се трајно, у складу са законом којим се уређују евиденције у 

области рада. 

Права лица чији се подаци о личности обрађују 

У складу са Законом, лица чији се подаци о личности обрађују, имају следећа права: 

- лице на које се подаци односе има право да од Удружења захтева информацију о томе 

да ли обрађује његове податке о личности, да тражи приступ тим подацима, као и 

информације прописане Законом;  

- право да се његови нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе, или, 

у зависности од сврхе обраде, да своје непотпуне податке о личности допуни; 

- право на брисање података о личности под условима прописаним Законом; 

- право да се обрада његових података о личности ограничи од стране Удружења  ако је 

испуњен један од случајева прописаних Законом; 

- право на преносивост података под условима прописаним Законом; 

- право да се на њега не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване 

обраде, укључујући и профилисање, ако се том одлуком производе правне последице 

по то лице или та одлука значајно утиче на његов положај, а све у складу са Законом; 

- право на информацију о томе да ли је давање података о личности законска или 

уговорна обавеза, или је давање података неопходан услов за закључење уговора, као 

и о томе да ли лице на које се подаци односе има обавезу да да податке о својој личности 

и о могућим последицама ако се подаци не дају; 

- уколико се обрада заснива на пристанку, лице на које се подаци односе има право да 

опозове пристанак у сваком тренутку, при чему опозив пристанка не утиче на 

допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива. 

Право на притужбу Поверенику 

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику за информације 

од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту: Повереник), ако сматра 

да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона. 

Подношење притужбе Поверенику не утиче на право овог лица да покрене управни и/или 

судски поступак у циљу заштите својих законских права. 

 



Безбедност информација 

Информацијама и подацима којима располаже, у циљу безбедности, Удружење поступа 

одговорно, а евентуална дистрибуција истих врши се професионално и сигурно. 

 

Промене у Општим информацијама о обради и заштити података о личности 

Све измене ове информације Удружење ће благовремено објавити на својој интернет 

страници. 

 

 
 

 

 


