ОБАВЕШТЕЊЕ
о условима прикупљања и обради података о личности
за обуку на даљину „Етика и интегритет”
Ово Обавештење се даје у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18 у даљем тексту: Закон), ради Вашег упознавања са условима прикупљања
и даље обраде података о личности коју врши Агенција за спречавање корупције (у даљем
тексту: Агенција), са седиштем у Београду, улица Царице Милице број 1, као руковаоц података.
Агенција у оквиру својих законом прописаних надлежности и овлашћења из члана 6. став
1. тачка 15) и члана 99. Закона о спречавању корупције („Сл. гласник РС”, бр. 35/19 и 88/19)
спроводи обуку на даљину „Етика и интегритет”.
Ради успешне реализације обуке на даљину под називом „Етика и интегритет” Агенција
прикупља и обрађује Ваше податке о личности, а на основу законом утврђене надлежности и
овлашћења. Агенција прикупља и обрађује само неопходне податке о личности, ради
остваривања описане сврхе. У наведену сврху прикупљају се следећи подаци о личности
учесника обуке на даљину:
- име и презиме,
- имејл адреса,
- држава,
- назив и седиште институције у којој је учесник запослен,
- стручна спрема и
- дужина радног стажа.
Подаци се прикупљају електронским путем, непосредно од учесника обуке.
Учесници обуке на даљину шаљу своје податке о личности Агенцији ради формирања
корисничког налога. Ваша је законска обавеза да нам дате тачне и потпуне податке о личности.
У супротном нећете моћи да похађате обуку на даљину.
Ваше податке о личности користиће искључиво Агенција и исти неће бити доступни
никоме ко за то нема овлашћење Агенције. Агенција не намерава да пренесе наведене податке у
другу државу или међународну организацију.
С обзиром на извршавање својих надлежности и обавеза на основу Закона о спречавању
корупције, Агенција чува податке о личности учесника обуке на даљину пет година од тренутка
завршетка обуке.
Након истека наведеног периода чувања, ти подаци се анонимизују или бришу.
У вези са заштитом Ваших података о личности као учесника обуке на даљину, имате следећа
права:







Право приступа информацијама - право да тражите од Агенције информацију да ли обрађује
податке који се на Вас односе, које и у коју сврху, приступ тим подацима, предвиђени рок
чувања, као и друге информације предвиђене Законом;
Право на исправку и допуну - право да захтевате од Агенције да се подаци који се на Вас
односе исправе, допуне, уколико нису тачни или су непотпуни. Агенција се обавезује да ће
Вас обавестити о измени, допуни или брисању података без одлагања;
Право на брисање - право да захтевате од Агенција да обрише Ваше податке, ако су подаци
незаконито обрађивани;
Право да ограничите обраду Ваших података - право да захтевате од Агенције да се
обрада података који се на Вас односе ограничи у случајевима прописаним Законом;







Право на преносивост Ваших података - право да захтевате пренос података који се на Вас
односе другом руковаоцу, али под условима прописаним Законом;
Право да опозовете Ваш пристанак на обраду уколико је обрада заснована на Вашем
пристанку;
Право на приговор - право да у сваком тренутку поднесете Агенцији приговор на обраду
Ваших података о личности уколико сматрате да је Агенција прекршила законске и друге
прописе у вези са заштитом података о личности;
Право на подношење притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, (у даљем тексту: Повереник). Агенција је дужна да учеснику обуке на
даљину пружи информације о подацима које се на њега односе без одлагања, а најкасније у
року од 30 дана од дана пријема захтева. Тај рок може бити продужен за још 60 дана ако је
то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева. У случају да лице не добије
податке у адекватном року може да поднесе притужбу Поверенику.

Имате право да од нас захтевате копију података који се на Вас односе, а ми се
обавезујемо, ако сте захтев за копију доставили електронским путем, да Вам информацију
доставимо у уобичајено коришћеном електронском облику, осим ако сте захтевали другачије
достављање.
У циљу заштите Ваших података о личности од злоупотреба, уништења, губитка,
неовлашћених промена или приступа, Агенција предузима све техничке, кадровске и
организационе мере да заштити информациони систем на којем чува Ваше податке. У том
контексту, примењени су различити механизми, попут обука запослених за руковање поверљивим
и личним подацима, приступ подацима је дозвољен само овлашћеним лицима, постоје јаке политике
лозинки и мере контроле приступа подацима, контроле преноса и доступности података о
личности, а у складу са прописаним стандардима.
Ако имате било каква питања о коришћењу података о личности који се односе на Вас
или сматрате да је Агенција обрадом Ваших података о личности прекршила законске и друге
прописе у вези са заштитом података о личности, можете нас контактирати телефоном, имејлом
или поштом. Ваша права у вези са заштитом података о личности можете остварити у сваком
тренутку уз потврду идентитета.
Захтев можете поднети у слободној форми или на обрасцу захтева за остваривање права
који можете да пронађете на интернет страници Повереника https://www.poverenik.rs/sr/заштитаподатака/формулари.html
Адреса: Агенција за спречавање корупције, Царице Милице 1, 11000 Београд
Телефон: 011/ 41 49 100
Лице за заштиту података о личности у Агенцији: Јован Божовић, имејл: office@acas.rs

