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На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени 

гласник РС", број 87/2018 - у даљем тексту: Закон) као лицу на које се односе и 
од којег се подаци о личности прикупљају, у тренутку прикупљања, дајемо Вам 
следеће 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о информацијама које се пружају кад се подаци о личности прикупљају од 

лица на које се односе 
(подаци о личности који се прикупљају од пословних партнера) 

 
 
1. Руковалац података: ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ, Трг Николе 
Пашића 11, 11000 Београд, матични број: 07017863, ПИБ 102067225 – у даљем 
тексту: руковалац или Институт. 
2. Пословни партнери:  Ово обавештење односи се на пословне партнере 
Унститута. Под пословним партнерима Института у смислу овог Обавештења 
подразумевају се корисници услуга, даваоци услуга, понуђачи, добављачи, 
извођачи, подизвођачи, конзорциони партнери - њихови законски заступници, 
одоворна лица за реализацију уговора, ангажована лица на реализацији 
уговора, као и сви остали уговорни и вануговорни партнери Института, у земљи 
и иностранству, у поступцима реализације послова из делокруга Института. 
3. Подаци о лицу за заштиту података о личности: Ивана Митровић, 
секретар Института, тел: 011/3398891, 011/3398797 ivana.stanojevic@ies.rs 
4.  Подаци који се прикупљају: 
Име и презиме, назив послодавца/институције/организације/образовне 
установе/органа и сл. коју лице представља или из које долази, датум и место 
рођења, адреса пребивалишта или боравишта, пол, ЈМБГ, број личне карте 
или пасоша, податак о академским и професионалним квалификацијама, 
положају или функцији, контакт e-mail адреса, контакт телефон. 
Подаци о запосленима представљају скуп личних података којима се одређује 
њихов идентитет, образовни и социјални статус и потребна образовна, 
социјална и здравствена подршка.  

Подаци о истраживачима и осталим запосленима садрже: име, презиме, име 
једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, држављанство, број 
пасоша за стране држављане, 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-стручно звање, врсту уговора о ангажовању, 
проценат радног ангажовања у установи, радно место и друге податке у складу 
са законом као и о ангажовању у другој високошколској установи у Републици 
Србији и иностранству.  

5. Сврха прикупљања личних података и начин обраде: 
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 Институт обрађује податке о личности искључиво у сврхе које су набројане у 
даљем тексту и не обрађује више података или шири круг података од оних који 
су неопходни за остварење у даљем тексту наведених сврха. 
Институт обрађује податке о личности за потребе реализације закључених 
уговора, управљања пројектима, формирања понуда, за праћење роба и услуга 
и пословни развој, за извештавање наручилаца и државних органа о 
реализованим пројектима, за реализацију обука и других услуга које пружа 
Институт. 
Институт обрађује податке о личности ради испуњења правних обавеза и 
усклађивања пословања са важећим правним прописима, пре свега из домена 
безбедности и здравља на раду, пореског законодавства, финансијских и 
општих прописа. 
Подаци о личности се прикупљају у сврхе које су конкретно одређене, 
изричите, оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на начин који 
није у складу са тим сврхама. Подаци о личности који се прикупљају су 
примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху 
обраде. 
 
Сврха обраде података о којима институт води евиденцију јесте праћење и 
унапређивање квалитета, ефикасности и ефективности рада високошколске 
установе и запослених, праћење, проучавање и унапређивање образовног 
нивоа студената у процесу образовања и остваривање права на издавање 
јавне исправе 
Обрада података о личности се врши у складу са чланом 12. Закона:  
Обрада је законита само ако је испуњен један од следећих услова:  
 

1) лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих 
података о личности за једну или више посебно одређених сврха;  

2) обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које 
се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се 
подаци односе, пре закључења уговора;  

3) обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца;  
4) обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на 

које се подаци односе или другог физичког лица;  
5) обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или 

извршења законом прописаних овлашћења руковаоца;  
6) обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса 

руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији 
интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе 
који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које 
се подаци односе малолетно лице“.  

 
6. Прималац података: Институт може уступати личне податке трећим лицима 
само за следеће потребе: 

 Спољним пружаоцима услуга обраде података (обрађивач података) у 
име и за рачун Института као руковаоца личних података, на основу 
уговора закљученог између Института и обрађивача; 

 Јавним органима само када је то прописано законом и у обиму и за сврху 
која је прописана; 

 Наручиоцима, у поступку заједничког подношења понуда или понуда са 
подизвођачем, 
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 Другим надлежним органима када је разумно неопходно, нпр. у случају 
опасности по живот и здравље запослених. 

 
7. Изношење података у другу државу или међународну организацију: 
Институт нема намеру изношења података о личности у другу државу или 
међународну организацију. Када је то неопходно, у циљу остваривања 
легитимних интереса руковаоца, подаци о личности могу се дати уговорним 
партнерима из иностранства, у поступку закључења ино уговора, уз поштовање 
Закона. 
 
8. Права лица и опозив пристанка: 
Лице има право да од Института захтева, у складу са Законом и другим 
релевантним прописима, у вези личних података:  
- обавештавање о обради и увид (што обухвата преглед, читање, слушање 
података и прављење забелешки), копију, исправку, допуну, ажурирање личних 
података;  
- уколико сврха обраде није јасно одређена или је измењена, а нису за измену 
обезбеђени услови за обраду или је сврха обраде остварена тј. подаци више 
нису потребни за остваривање сврхе, уколико је начин обраде недозвољен или 
податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси или је 
податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним или се податак 
обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону, као и у другим 
случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона,  
има право захтевати прекид и/или привремену  обуставу обраде и брисање 
података; 
- уколико је лице оспорило тачност, потпуност и ажурност података, има право 
да захтева прекид и/или привремену обуставу обраде, као и да се ти подаци 
означе као оспорени док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност; 
-Лице има право да захтева од института преношење личних података другом 
руковаоцу, када је то технички изводљиво тј. када се лични подаци који су 
предмет захтева за преношење, налазе у структурираном и машински 
читљивом формату; 
- уколико је правни основ за обраду личних података сагласност лица на које се 
подаци односе, то лице је упознато са тим да се сагласност даје на 
добровољној основи и да има право да у било ком тренутку писаним путем 
повуче дату сагласност, да се противи обради личних података у циљу 
директног маркетинга и затражи, у складу са Законом, ограничење обраде, с 
тим да дејство опозива производи правно дејство од дана пријема опозива у 
Института и не утиче на обраду података која је вршена пре опозива; 
-Лице има право да поднесе писани приговор института на обраду личних 
података путем  електронске поште на мејл адресу office@ies.rs 
-у случају недозвољене обраде личних података од стране Института, лице 
чији се подаци обрађују може се обратити Поверенику за информације од 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља 
Александра 15, 11120 Београд, телефон 011/3408 900, факс 011/3343 379, мејл 
office@poverenik.rs  
 
9. Рок чувања података: 
Институт ће чувати податке о личности у роковима који су одређени законом, 
односно само до рока за остварење сврхе за коју су прикупљени.  
Након испуњења сврхе, односно након истека законом прописаног рока за 
чување података, подаци ће бити трајно избрисани. Лични подаци се могу 
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чувати дужи временски период, за потребе испуњења законских обавеза или за 
успостављање, вршење или одбрану правног захтева, у складу са прописима. 
 
10. Давање података о личности је неопходан услов за закључење уговора, 
односно реализацију конкретног партнерског односа.  
 
11. Мере заштите личних података: 
Руковалац у оквиру своје пословне организације спроводи све неопходне 
организационе, техничке и персоналне мере заштите личних података, 
укључујући али се не ограничавајући на: 
- Техничке мере заштите; 
- Контролу физичког приступа систему где су похрањени лични подаци; 
- Контролу приступа подацима; 
- Контролу преноса података; 
- Контролу доступности података; 
- Остале мере информационе безбедности; 
- Све остале мере које су неопходне за заштиту података о личности. 
Институт све личне податке чува и обрађује као пословну тајну, уз примену 
свих расположивих техничких и организационих мера заштите података, у 
складу са Законом, свим другим релевантним прописима и нормативним 
актима Института.  
 
12. Ово обавештење је доступно пословним партнерима на начин што је 
објављено са сајту Института, и сматраће се да су пословни партнери упознати 
са садржајем Обавештења. 
 
 

                                           ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
 
 

      др Миша Ђурковић 
 

 


