Обавештење о обради података о личности
Сходно члану 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 - др.
закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012), ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево као руковалац
подацима, даје следеће обавештење о обради података о личности:

1)Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет
одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као
што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским
комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког,
физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.
2) Подаци о руковаоцу
Правно лице: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, (у даљем тексту:Предузеће)
Адреса: Смедерево, Народног фронта 4;
Матични број: 20782633
3) Сврха прикупљања и обраде података
Сврха прикупљања и обраде података је пружање услуга од јавног значаја и других услуга
које врши Предузеће, извршење уговора, извршења законских обавеза
и наплата
потраживања.
4) Начин коришћења података
Предузеће податке о личности прикупља, непосредно од лица на која се ти подаци односе и
предметне податке обрађује на основу њиховог писаног пристанка или непосредним увидом
у јавно објављене податке као и од овлашћених органа и других субјеката у складу са
законом.
Предузеће прикупља следеће податке о личности: име и презиме, адреса за пријем поште,
адреса за пријем електронске поште, контакт број, ЈМБГ, површина стамбеног простора; а
за предузетнике и површину пословног простора и друге податке видљиве у јавним
регистрима.
Прикупљени подаци о личности се користе искључиво у сврху извршења уговора, у циљу
поштовања правних обавеза руковаоца, и у циљу обављања послова од јавног интереса
или законом прописаних овлашћења руковаоца.
5) 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, извршење уговора, поштовања правних обавеза руковаоца,
обављање послова од јавног интереса и законом прописана овлашћења руковаоца.
6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива
Свако лице чије податке о личности предузеће обрађује има право да опозове претходно
дати пристанак за обраду осим када су подаци неопходни за остваривање сврхе због које су
прикупљени или на други начин обрађивани односно потребни ради поштовања законске
обавезе руковаоца којом се захтева обрада или извршења послова у јавном интересу.
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. Булевар краља Александра број 15, 11120
Београд, телефон: +38111 3408 900, е-маил: office@poverenik.rs
Контакт телефон лица које је у предузећу именовано за заштиту података о личности је
064/8476596.

