
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад обрађује податке о личности. Као лице 

чије податке руковалац обрађује имате право на потврду да ли се ваши подаци обрађују имате 

право на потврду да ли се ваши подаци обрађују, те у случају да се такви подаци обрађују, имате 

право на приступ подацима и добијања законом утврђених информација. 

 Имате право да захтевате копију података о личности које руковалац обрађује у писаном 

или електронском облику. 

 Такође, имате и следећа законом прописана права: 

 1. право на исправку, 

 2. право на брисање, 

 3. право на ограничење обраде, 

 4. право на преносивост права, 

 5. право на подношење приговора, 

 6. право на оппозив пристанка за обраду података о личности, када се обрада заснива на             

      пристанку. 

 За остваривање неког од законом прописаних права у вези са обрадом података о личности 

потребно је да испуните овај захтев. 

 Ваши подаци о личности су нам потребни како би смо у базама и просторијама руковаоца 

утврдили и пронашли податке који се односе на Вас као подносиоца захтева, као и у циљу провере 

идентитета, спречавајући на тај начин повреду и злоупотребу права на заштиту података о личности. 

 Руковалац ће на захтев одговорити и поступити без одлагања, најкасније у року од 30 дана 

од дана пријема захтева. 

 Наведени рок може да буде продужен за још 60 дана ако је то потребно, узимајући у обзир 

сложеност и број захтева. 

 О продужењу рока са образложењем за продужење, бићете обавештени у року од 30 дана 

од дана пријема захтева. 

 Молимо да попуните податке неопходне за идентификацију и да заокружие право за које 

подносите захтев: 

Име  Презиме Контакт E-mail Адреса 

     



 1. Право на приступ подацима подразумева да имате право да добијете потврду о обради 

података, као и информације о сврси обраде, врстама података о личности који се обрађују, ко је 

прималац података, рок чувања података, о постојању аутоматизоване обраде и друго. 

 2. Право на исправку/допуну података о личности подразумева да имате право да 

захтевате исправку нетачних података које руковалац обрађује, односно допуну података у случају 

када се ради о непотпуним подацима. 

 3. Право на брисање података о личности представља право на заборав и подразумева да 

имате право да тражите брисање података о личности који се на Вас односе, ако их Руковалац 

обрађује незаконито или ако подаци више нису потребни у односу на сврху обраде и у другим 

законом прописаним случајевима. Потребно је да имате у виду да у појединим случајевима постоје 

разлози када је онемогућено брисање података у случају подношења, остваривања или одбране 

правних захтева, а о чему ћете бити детаљно обавештени. 

 4. Право на ограничење обраде које подразумева да имате право да ограничите обраду 

Ваших података о личности: 

 - када оспоравате тачност података о личности, у року који руковаоцу омогућава проверу 

тачности података, 

 - ако је обрада незаконита, али нисте сагласни да се Ваши подаци избришу и уместо тога 

тражите ограничење обраде тих података, 

 - ако руковаоцу више нису потребни Ваши подаци, али их тражите ради подношења, 

остваривања или одбране правних захтева, 

 - ако сте уложили приговор на обраду података о личности. 

 5. Право на преносивост података подразумева да имате право да податке који се обрађују 

примите од руковаоца у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, 

као и да те податке пренесете, ако је обрада заснована на пристанку или уговору и врши се 

аутоматизовано. 

 6. Право на приговор у вези са обрадом података о личности подразумева да у сваком 

тренутку можете да уложите приговор на обраду Ваших података о личности, ако се обрада 

података заснива на легитимном интересу руковаоца. 

 7. Право на опозив пристанка које подразумева да у сваком тренутку можете да опозовете 

пристанак који сте дали за обраду података о личности, уколико се обрада податка заснива на 

пристанку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, а 

руковалац има право на накнаду штете која би због оппозива наступила за руковаоца. Руковалац ће 

са обрадом података о личности, која се заснива на опозваном пристанку, престати одмах по 

пријему опозива. 



 8. Копија података о личности представља право да тражите да Вам руковалац изда копију 

Ваших података о личности које обрађујемо, у папирном или електронском облику. 

 Одговор и тражене информације желим да ми пошаљете (потребно је да заокружите начин 

доставе): 

 1. поштом 

 2. e-mailom 

  Потребно је да у наредном делу захтева детаљније наведете којим подацима желите да 

приступите, које податке тражите да руковалац исправи, избрише или пренесе, односно у вези са 

којом обрадом података истичете приговор или опозивате пристанак, односно за коју обраду 

тражите ограничења, те које друго своје право желите да остварите, а у вези са обрадом података 

о личности: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Руковалац неће од Вас тражити никакву накнаду трошкова за поступање по овом захтеву, 

али има право да одбије Ваш захтев уколико Ваши даљи захтеви буду очигледно неосновани или 

претерани. 

 Потврђујем да сам прочитао/ла и разумео/ла појмове у овом обрасцу, да су подаци у 

овом обрасцу тачни и да сам ја лице чије личне податке наводим, као и да сам сагласан/а да 

руковалац може у ту сврху да ме контактира ради провере личних података и информација које 

овим захтевом тражим. 

 

________________________        _________________________ 

          Место и датум                                                                  Потпис подносиоца захтева 

  

  


