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, 28.12.2018. roauHe
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(npeqxruhen Texcr)
qnaH l
OauM Ilpaeu;rnunoM o 3arrrurrl flolaraKa o rrrlrHocru (y Aa,Ben reKcryt npaBurDux) ypeh,je ce
3alITUTa IIOIaTaI{a O II,lrtHOCTII CTyleHaTa,3anocJIeHux ti lpyrlrx Jlxua aHr&r{oBaHxx o.q cTpaHe
@arqnrera rexHu,rxnx HayKa yHuBep3urera y HoBoM CaIy (y AarbeM reKcry: Oa(yjrrer), r(ao lr

(l)

Apyrfix
nnua (r€HAxlara, KopxcH Ka, l(nxjeHara) ,rxje nolarKe @akynrer o6pabyje, y cu4qy ca 3aronou o
3auTlnu noAaTaKa o rxllt{ocTu u Apyr[]\j peIeBaHTHIllV' ApOIIIJCUMa.
(2) y cMxcny oApela6a oBor IlpaBH.]1Huna, cryleHToM ce cMarpa
nHqe Koje fiMa x,1u je fiMano
d)n3u.i}(o

cralyc cryAeHTa @aKynrera, Kao u r(aHAxAarll 3a ynnc Ha @aKynrer,
(3) y cMrcry oApena6a oBor flpaBrrrHnka, 3anocneHuM ce cMarpa
Oll3uqKo nnqe xoje je 3anoc,leHo H.r
Oakyn,eTy Ha ocHoBy yroBopa o paAv! unn aHar&(oBaHo Ha ocHoBy yl-osopa o AoryxcKoM pa.qy,
yroBopa o aHraxoBally 3a,BBorene HacraBe, yroBopa o npfiBpe\renuM x noBper{eHfiM nocnoBrrMa,
yroBopa o aery, ayTopopcftor yroBopa, yroBopa o flpyxa]ny r(oHclrTaHrcKxx ycnyfa
Karr,&xAaru 3a u36op y 3BaBe u 3acHrBaBe paAHor oaHoca xjtr,r lpyro yroBopHo arrarr(oBarse Ha
Oa,<) re.).
qraH 2
flojenxHu rrpa3x y oBoM npaBqrHxny riNlajy cneAehe :uauetre:
l) "3axoE" je reHeprqkx Ha3r,rB 3a 3a(oHe kojI, Baxe y peny6rnqu Cp6Hju;
2) "no;1arar o ruqHocrfl" je craru nogarari Kojn ce oAHocn na i[u3nvro :fuqe luju je uleururer
oApeleH nru oaper B, HenocperHo J]lj nocpeano, noce6no na ocuony o:uaxe r4enrr-rera, raouroje

ilNie

x

o

uteHrnom(auuonu 6poj, floAat?Ka
:roxaq[jr. ulearu$uxaropa
cxrjt(rpoHcnr{M
KoMyHxr(aquoHxM l\rpexaMa finx jeIlHor, oIHocHo Blrure o6enexja BeaoBor
Or.i3r,r.lltor, Or.r3xo,,touKor,
IeHerc(or! NleHrar'rHor, eKoHoMcKorj KyllrypHor u apyrrJTBeHof naeHTnTera;
3) "noce6He spcre noAaralia o ru,{Hocrr4' c_y rollau kui Ma ce or(p Ba pacHo l1nx erHleKo lope(no,
nonuruq(o Mxlx,'Lerbe, BepcKo rnu qrr,lo3oocko yBepeBe unu np,inalHocr, lrancrBo y crrHlxKary,
reHercrttr flola{u1 6uoruerprljcrll nolaut, noAarlfi o 3rpaBcrBeHoM crar6v. cekcyarHoM ,r(xl]ory unu

ceKcyauroj opxjeHrauuj Il;
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4) "лице на које се подаци односе" је физичко лице чији се подаци о личности обрађују;
5) "обрада података о личности" је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или
неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање,
бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или
мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање,
ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или
уништавање (у даљем тексту: обрада);
6) "руковалац" је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или заједно са
другима одређује сврху и начин обраде. Законом којим се одређује сврха и начин обраде, може се
одредити и руковалац или прописати услови за његово одређивање;
7) "обрађивач" је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о
личности у име руковаоца;
8) "прималац" је физичко или правно лице, односно орган власти коме су подаци о личности
откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не, осим ако се ради о органима власти
који у складу са законом примају податке о личности у оквиру истраживања одређеног случаја и
обрађују ове податке у складу са правилима о заштити података о личности која се односе на
сврху обраде;
9) "Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности" (у даљем тексту:
Повереник) је независан и самостални орган власти установљен на основу закона, који је надлежан
за надзор над спровођењем Закона о заштити података о личности и Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и обављање других послова прописаних законом.
Члан 3
(1) Факултет води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и додацима
диплома, евиденцију о запосленима, евиденцију о признатим страним високошколским исправама
ради наставка школовања и записник о полагању испита, као и евиденцију о полазницима и
издатим сертификатима о завршеном кратком програму студија. Факултет је руковалац подацима
о личности из овог члана.
(2) Подаци уписани у евиденцију Факултета достављају се Министарству просвете, науке и
технолошког развоја и за обављање законом утврђених послова, у складу са Законом о високом
образовању.
Члан 4
(1) Подаци о студентима које Факултет води у евиденцији из члана 3 овог Правилника
представљају скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни и социјални
статус и потребна образовна, социјална и здравствена подршка. Факултет је руковалац подацима о
личности из овог члана.
(2) Факултет може обрађивати следеће податке о личности студената:
 За одређивање идентитета студента прикупљају се следећи подаци: име, презиме, име
једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, број пасоша и издавалац за стране
држављане, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног становања, адреса
становања за време студирања, национална припадност у складу са законом, брачни
статус, држављанство, адреса, контакт телефон, фотографија и други подаци у складу са
законом;
 За одређивање образовног статуса студената прикупљају се подаци о претходно завршеном
образовању, језик на коме је стечено основно и средње образовање, уписаном студијском
програму, врсти студија, години студија и години првог уписа на студијски програм,
учешћу на међународним програмима мобилности, години завршетка студијског програма,
језику на коме се изводи студијски програм, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, подаци
о наградама и похвалама освојеним током студирања и издатим јавним исправама;



За одређивање социјалног статуса студената прикупљају се подаци о начину финансирања
студија, начину издржавања током студија, адреси становања током студирања, типу
смештаја током студирања, радном статусу студента током студирања, издржаваним
лицима, школској спреми оба родитеља, радном статусу родитеља (издржаваоца) и
занимању родитеља или издржаваоца;
 За одређивање здравственог статуса студената прикупљају се подаци о потребама за
пружањем додатне подршке приликом обављања свакодневних активности на Факултету;
 И друге податке о личности студента, у складу са Законом о високом образовању, Законом
о заштити података о личности и другим законима, општим актом Факултета, важећим
ОПШТИМ УСЛОВИМА УГОВОРА О СТУДИРАЊУ НА ФАКУЛТЕТУ и уговором о
студирању закљученим између Факултета и студента.
(3) Факултет води евиденцију и о уписаним полазницима на кратким програмима студија и
издатим сертификатима.
Члан 5
(1) Подаци о запосленима које Факултет води у евиденцији из члана 3 овог Правилника
представљају скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, степен и врста
образовања, радно-правни статус, плата и подаци за њен обрачун и исплату, стручно усавршавање,
положени испити за рад у образовању и васпитању, каријерно напредовање и кретање у
служби. Факултет је руковалац подацима о личности из овог члана.
(2) Факултет може обрађивати следеће податке о личности запослених: име, презиме, име једног
родитеља, пол, јединствени матични број грађана, адреса пребивалишта/боравишта,
држављанство, број пасоша за стране држављане, број личне карте, број здравственог осигурања,
инвалидитет, датум и место рођења, државу сталног становања, пол, национална припадност у
складу са законом, службени контакт телефон и е-маил адреса, степен стручне спреме, језик на
коме је стечено основно и средње образовање, година, држава, место и установа на којој је стечен
највиши степен образовања, тренутно наставно-научно, односно наставно-уметничко звање и
година и установа у којој је изабран у наставно-научно, односно наставно-уметничко звање, врсту
уговора о ангажовању, проценат радног ангажовања у установи, радно место, коефицијент
сложености рада као основ за финансирање из уредбе, коефицијент на основу ког се врши обрачун
зараде из колективног уговора или општег акта Факултета, податке о ангажовању у другој
високошколској установи у Републици Србији и иностранству, CV или биографија са историјом
запослења, подаци о знању страних језика, подаци о вештинама , подаци о обукама, подаци о
евалуацији, подаци о извршењу радних обавеза, подаци о заради и другим примањима запосленог
на Факултету, број текућег рачуна за уплату зараде и других примања, величина одеће и обуће за
запослене на радним местима на којима им припада радна одећа и обућа за обављање посла на
Факултету, комуникацијски подаци као што су контакт телефон запосленог и најближег сродника
или друге особе коју запослени наведе за хитне случајеве, и друге податке у складу са законом,
колективним уговором и општим актом Факултета.
(3) Подаци о имену и презимену, месту и установи на којој је стечен највиши степен образовања,
тренутно наставно-научно, односно наставно-уметничко звање и година и установа у којој је
изабран у наставно-научно, односно наставно-уметничко звање и радно место су по Закону о
високом образовау отворени подаци, јавно доступни на интернет презентацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у машински обрадивом облику за
коришћење и даље објављивање.
(4) Факултет може доћи у посед већег обима података од неопходног уколико у пријави на
конкурс или за радно ангажовање на Факултету кандидат својевољно у свом CV или биографији
са историјом запослења наведе већи обим података. Подаци о кандидатима који нису изабрани или
ангажовани враћају им се по коначности одлуке о избору односно пријему другог кандидата, а
Факултет их може обрађивати само за заступање Факултета или Универзитета у Новом Саду у

судском, управном, прекршајном поступку или у поступку утврђивања повреде професионалне
етике.
Члан 6
(1) Осим података из члана 3, 4 и 5 овог Правилника, Факултет може обрађивати и одређене
категорије посебних врста података о личности, као што су подаци о здравственом стању или
верском уверењу или припадности, у складу са одредбама члана17 Закона о заштити података о
личности.
(2) Факултет неће вршити обраду већег броја или друге врсте података од оних који су неопходни
да би се испунила одређена сврха.
(3) Ако се обрада посебних врста података о личности врши на основу сагласности физичког лица,
та сагласност мора бити дата у писаној форми и потписана те садржавати детаљне податке о врсти
података који се обрађују, сврси обраде и начину коришћења података.
(4) Прилози уз овај Правилник који се објављују на интернет страни Факултета су:
1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ,
1а. ИЗЈАВА СТУДЕНТА О ПРИСТАНКУ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ и
2а. ИЗЈАВА ЗАПОСЛЕНОГ О ПРИСТАНКУ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ.
(5) Одредбе става (1) овог члана не примењују се на обраду коју врше надлежни органи у посебне
сврхе.
Члан 7
(1) Факултет може податке о личности прикупљати од непосредно од физичких лица на које се
подаци односе, електронски, писаним или усменим путем.
(2) У управним поступцима, Факултет је дужан да по службеној дужности, у складу са законом,
врши увид у податке о личности неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује. Ако службену евиденцију води други орган, Факултет је
дужан да хитно затражи податке о личности који су му неопходни за одлучивање од тог органа.
(3) Факултет може од физичких лица захтева само оне податке о личности који су неопходни за
идентификацију тог лица и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена
евиденција. У поступку који се покреће по захтеву странке Факултет може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање Факултета, њен захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(4) Сви прекомерни подаци трајно се бришу.
(5) У поступку који се покреће по захтеву странке Факултет може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке, у складу са законом.
Члан 8
Факултет обрађује податке о личности само у сврхе наведене у овом Правилнику и неће
обрађивати више података или шири круг, од оних који су потребни за остваривање наведених
сврха.
Члан 9
(1) Подаци се прикупљају и обрађују у складу са законом којим се уређује заштита податка о
личности и информациона безбедност.
(2) Подаци о личности из евиденција које води Факултет чувају се трајно, осим података о
социјалном и здравственом статусу студената који се чувају до престанка статуса студента о коме
се воде.

qnaH 10

(1) CryAeHrlr 3arrocrreH[ cy o6aB*Hn aa oaKynrery ycryne noaarke o cBojoj rxqHocr Koj cy
<DaKyfirery rrorpe6Hu 3a ncnyBaBaBe 3aKoHcKrx o6aBe3a u flocroBabe, xao x !a npujaBe IIpoMeHy rIIx
noaaTal(4,

(2) 3aflocneHn cy o6aBeHu aa nouryjy H url{re nur{He no,qarr(e Ko.je o6pabyjy roxoM paAa
(Daxyrrery o,qHoo{o
(3) 3anocneHu Mory

3a

Ha

oaKynrer.

!a o6paDyjy caMo oHe,1h,rHe noAarKe koj Ma Maj) lo3Bo/tseH npucryn, y c(naAv
ca 3alaquNra Koie o6aB,bajy y cBoM paIHoM olHocy IiJIU ,qpyfoM BL{ay paAHoa aHraxoBar6a Ha
Oaklnrery.
qnaH

y

11

cxra.qy ca 3aKoHoM o 3auITI,ITu lroaara(a o rnqHocrlr) ae(aH cBojtrM pelxelreM oApelyje
3anocreHor) 3a nurle 3alyxeHo 3a 3auTr{ry noaaTaKa o Jl[qHocTIr Ha @axyrTery Koje he HaBeIeHo
3aayxe6e o6aBr.Laro y cKjraly ca 3aKoHoM o 3aurhrx noAarcKa o nxqHocTu, Loj M aeKaH oApellyje u

(1)

aoaaTaK Ha nnaTy 3a o6aBr,r,ar5e HaBeAeHor

3alyxeBa no nocc6Hoj oaJlyqu

,qeKaHa.

(2) lloaauu o nuuy u3 craBa (l) oBor .rraHa, EeroBoj xMejn aApecr r KoHrak_r reneooHy o6jaBrbyjy ce
Ha ,{H',repHer crpaHu u y xHoopMaropy o paay @a(ynrera ri .qocraBrlajy l-IoBepeHrKy 3a npucryr
uHOopMauxjaMa oajaBHor 3Haqaja x 3aurury nolaraKa o rugHocrx Ha o6pacuy nponucaHoM 3axoHoNl,

r]raH 12
OBaj npaB]lrsuK o6jaBEyje ce na oraacnoj ra6ru sa aaH roHoMJia Ir cryna
laHa o6iaB,BuBaBa, a o6iaBuhe ce ,r Ha IrETepHeT cTpaHll OaKynrera.

Ha cHary HapelHoraaHa

CaBera

nnaroH CoBx,L

or

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ
У вези са прикупљањем података о личности приликом пријема кандидата за упис на
основне, мастер и докторске студије, приликом уписа године студија, током студирања и у
вези са завршетком студија, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, у
складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр.
87/2018), као руковалац подацима о личности, обавештава студенте и студенткиње
односно кандидате за студенте и студенткиње Факултета о следећем:
Подаци о руковаоцу подацима о личности
Правно лице: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука (даље: Факултет)
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића бр.6, Нови Сад, Република Србија
Матични број: 08067104
ПИБ: 10072420
Законски заступник: декан Факултета, проф. Др Срђан Колаковић
Сврха прикупљања и обраде података о личности
Сврха обраде података о којима Факултет води евиденцију је праћење и унапређивање
квалитета, ефикасности и ефективности рада Факултета као високошколске установе,
унапређивање образовног нивоа студената у процесу образовања, остваривања права на
упис године студија, спровођење конкурсних и испитних рокова, статистичке обраде
података, као и остваривање права на издавање јавне исправе.
Збирка података о личности које Факултет обрађује је евидентирана у бази Факултета.
Начин коришћења података о личности
Факултет податке о личности прикупља непосредно од лица на која се ти подаци односе и
предметне податке обрађује на основу њиховог писаног пристанка.
Подаци у евиденцијама о студентима
За одређивање идентитета студента: име, презиме, име једног родитеља (наведено у
јавној исправи), пол, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), број пасоша и издавалац
нза стране држављане, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног становања
(пребивалиште), адреса становања за време студирања (боравиште), национална
припадност у складу са законом, брачни статус, држављанство, адреса, контакт телефон,
фотографија студента и други подаци у складу са Законом.
За одређивање образовног статуса студената: о претходно завршеном образовању,
језику на коме је стечено основно и средње образовање, уписаном студијском програму,
врсти студија, години студија и години првог уписа на студијски програм, учешћу на
међународним програмима мобилности, години завршетка студијског програма, језику на
коме се изводи студијски програм, оствареним ЕСПБ бодовима, наградама и похвалама
освојеним током студирања и издатим јавним исправама.

За одређивање социјалног статуса студената: о начину финансирања студија,
начину издржавања током студија, адреси становања током студирања, типу смештаја
током студирања, радном статусу студента током студирања, издржаваним лицима,
школској спреми оба родитеља, радном статусу родитеља (издржаваоца студента) и
занимању родитеља или издржаваоца.
За одређивање здравственог статуса студената: о потребама за пружањем додатне
подршке приликом обављања свакодневних активности високошколској установи.
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени пристанак лица на
која се подаци односе, који се даје приликом пријаве на конкурс за упис студената или
уписа наредне године студија.
Опозив пристанка за обраду података о личности и правне последице опозива
Свако лице чије податке о личности Факултет обрађује има право да опозове претходно
дати пристанак за обраду у складу са Законом о заштити података о личности.
Права која припадају лицу у случају недозвољене обраде о личности
Факултет гарантује студентима чије податке обрађује сва права прописана Законом о
заштити података о личности.
Лице задужено за заштиту података о личности на Факултету техничких наука у Новом
Саду је: Братислав Радумило, шеф Студентске службе,
bratislavr@uns.ac.rs
Тел.
021/485-2222.
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.
Декан
Проф. др Срђан Колаковић, с.р.

ИЗЈАВА СТУДЕНТА О ПРИСТАНКУ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Овом изјавом ја, доле потписани/а давалац изјаве, у складу са Законом о високом образовању и
Законом о заштити података о личности изјављујем:














да добровољно дајем пристанак да моје личне податке односно податке о мојој личности
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет)
прикупља, користи, oбрађује и чува у складу са Законом о заштити података о личности,
Законом о високом образовању и овом Изјавом;
да сам обавештен/а и сагласан/а да ће моје личне податке обрађивати и руководити
запослени у Студентској служби и IT служби Факултета током спровођења конкурса за
упис на студије, за потребе уписа године студија, регулисања статуса студента на
Факултету, завршетка студија и за друге законом прописане радње и сврхе;
да сам сагласан/а да се моји лични подаци прикупљају, користе, обрађују и чувају и за
следеће сврхе: остваривања права на упис године студија, пријаве испита и предиспитних
обавеза, пријаве на конкурс, спровођења конкурсних и испитних рокова, спровођења
процедуре пријаве, увида јавности и одбране завршног рада односно докторске
дисертације, статистичке обраде података, остваривања права на издавање јавне исправе;
да се моји подаци, у кумулативном облику, заједно са подацима других студената односно
кандидата, користе у јавној комуникацији у навођењу: укупног броја кандидата по родној,
географској, социјалној или другој припадности или скупу , као и других података који
представљају Факултет;
да сам сагласан/а да моји лични подаци (име, презиме, постигнути успех на пријемном
испиту или провери склоности, просечна оцена, резултати испита, подаци који се односе
на поступак пријаве, увида јавности и одбране завршног рада или докторске дисертације,
подаци о завршетку студија, подаци о коначној дисциплинској мери за повреду
Правилника о дисциплинској одговорности студената или коначној мери повреде Кодекса
о академском интегритету) буду објављени на огласној табли и интернет страници
Факултета. У случају да не желим да моји подаци буду јавно објављени, опозваћу свој
пристанак писменим захтевом Факултету;
да сам сагласан/а да се моја фотографија и снимци који су настали /настану у току
наставних, научних и ваннаставних активности на Факултету користе за објављивање на
интернет страници Факултета и публикацијама односно издањима без обзира на врсту
медија, чији је издавач Факултет.
да сам сагласан/на да Факултет да прикупља, користи, oбрађује и чува у својој
информационој бази и матичним књигама моје личне податке искључиво у циљу
остваривања потребе односно сврхе наведене у овој Изјави или прописане законом, као и
да ће се ти подаци чувати у прописаним роковима.

У Новом Саду, дана __.__.______. године
Давалац изјаве:
______________________________
/име и презиме студента/студенткиње/
_____________________________

/својеручни потпис/

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
У вези са прикупљањем података о личности током поступка избора у звање и заснивање
радног односа наставника, сарадника и других запослених, Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности
као руковалац подацима о личности, обавештава запослене Факултета техничких наука у
Ноовм Саду о следећем:
Подаци о руковаоцу подацима о личности
Правно лице: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука (даље: Факултет)
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића бр.6, Нови Сад, Република Србија
Матични број: 08067104
ПИБ: 10072420
Законски заступник: декан Факултета, проф. др Срђан Колаковић
Сврха прикупљања и обраде података
Сврха обраде података о личности које води Факултет јесте праћење и унапређивање
квалитета, ефикасности и ефективности рада високошколске установе и запослених, као и
планирање и праћење спровођења политике запошљавања на Факултету и планирање
финансирања.
Збирка података о личности које Факултет обрађује је евидентирана у бази Факултета.
Начин коришћења података
Факултет податке о личности прикупља непосредно од лица на која се ти подаци односе и
предметне податке обрађује на основу њиховог писаног пристанка.
Подаци у евиденцијама о запосленима
Подаци о запосленима о којима Факултет води евиденцију у свом информационом
систему представљају скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, степен
и врста образовања, радноправни статус, плата и подаци за њен обрачун и исплату,
стручно усавршавање, кретање у служби.
Подаци о запосленима, укључујући и радно ангажована лица по другом уговорном основу,
садрже: име, презиме, име једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана,
очитану личну карту запосленог, држављанставо, број пасоша за стране држављане, датум
и место рођења, државу сталног становања, адресу становања, пол, националну
припадност у складу са законом, службени конаткт телефон и е-маил адресу, степен
стручне спреме, година, држава, место и установа на којој је стечен највиши степен
образовања, тренутно наставно односно научно звање, врста уговора о ангажовању,
проценат радног ангажовања у установи, податак о претходно стеченом стажу код другог
послодавца, радно место, коефицијент сложености послова радног места, број текућег
рачуна за исплату.

Правни основ за прикупљање и обраду података
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени пристанак лица на
која се подаци односе.
Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива
Свако лице чије податке о личности Факултет обрађује има право да опозове претходно
дати пристанак за обраду у складу са Законом о заштити података о личности.
Права
која
припадају
лицу
у
случају
недозвољене
обраде
Факултет гарантује запосленима чије податке обрађује сва права прописана Законом о
заштити података о личности.
Лице задужено за заштиту података о личности на Факултету техничких наука у Новом
Саду је: Братислав Радумило, шеф Студентске службе, bratislavr@uns.ac.rs Тел. 021/4852222.
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.
Декан
Проф. др Срђан Колаковић, с.р.

ИЗЈАВА ЗАПОСЛЕНОГ О ПРИСТАНКУ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О
ЛИЧНОСТИ
Овом изјавом ја, доле потписани/а давалац изјаве, у складу са Законом о високом образовању и
Законом о заштити података о личности изјављујем:














да добровољно дајем пристанак да моје личне податке односно податке о мојој личности
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет)
прикупља, користи, oбрађује и чува у складу са Законом о заштити података о личности,
Законом о високом образовању и овом Изјавом;
да сам обавештен/а и сагласан/а да ће моје личне податке обрађивати и руководити
запослени у Служби за кадровске и правне послове, Служби за рачуноводствене послове и
IT служби Факултета за потребе кадровске евиденције запослених, акредитације
Факултета, обрачуна и исплате плате и других примања, као и
за друге законом
прописане радње и сврхе;
да сам сагласан/а да Факултет наведене податке прикупља, користи, обрађује и чува у
својој информационој бази и у папирном облику у персоналном досијеу запосленог/е и то
искључиво у циљу остваривања потребе односно сврхе наведене у овој Изјави или
прописане законом;
да сам сагласан/а да се моји лични подаци прикупљају, користе, обрађују и чувају и за
следеће сврхе: остваривања права из радног односа или у вези са радним односом
односно другим видом уговорног радног анагжовања;
да сам сагласан/а да моји лични подаци о имену, презимену, наставном односно научном
звању, радном месту, функцији на Факултету, задужењима у настави, биографија са
библиографијом, службени контакт телефон и службена имејл адреса буду доступни на
интернет страници Факултета;
да се моји подаци, у кумулативном облику, заједно са подацима других кандидата,
запослених или ангажованих лица, користе у јавној комуникацији у навођењу: укупног
броја кандидата по родној, географској, социјалној или другој припадности, као и других
података који представљају Факултет;
у случају да не желим да моји подаци буду јавно објављени, опозваћу свој пристанак
писменим захтевом Факултету;
да сам сагласан/на да Факултет да прикупља, користи, oбрађује и чува у својој
информационој бази и архиви моје личне податке искључиво у циљу остваривања потребе
односно сврхе наведене у овој Изјави или прописане законом, као и да ће се ти подаци
чувати у прописаним роковима.

У Новом Саду, дана __.__.______. године
Давалац изјаве:
______________________________
/име и презиме запосленог/е/
______________________________
/својеручни потпис/

