
Прилог 3.  

Обавештење о обради података о личности за студенте  

У складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Сл. гласник 

РС“, бр. 87/18), Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу (у даљем 

тексту: Факултет) пружа следеће информације:  

 

1) Подаци о руковаоцу података о личности  

Правно лице: Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу  

Адреса: Булевар ослобођења 124, 16000 Лесковац  

Матични број: 07282273  

Контакт телефон: 016/247-203  

Email: tehfak@ni.ac.rs  

Законски заступник: проф. др Драгиша Савић, декан Факултета  

2) Лице за заштиту података о личности  

Име и презиме: Татјана Станковић 

Адреса: Булевар ослобођења 124, 16000 Лесковац, са назнаком – За лице за 

заштиту података о личности  

Контакт телефон: 016/ 247-203  

Email: tanjastyu@yahoo.com 

3) Сврха намераване обраде  

Факултет обрађује податке о личности студената у сврху: спровођења конкурса 

за упис на студије и других конкурса; остваривања права на упис године; регулисања 

статуса студента; пријаве испита и предиспитних обавеза; спровођења испитних 

рокова; спровођења процедуре пријаве, увида јавности и одбране завршног рада, 

односно докторске дисертације; остваривања права на стипендирање; статистичке 

обраде података; управљања, одржавања и функционисања информационих система и 

одржавања информационе безбедности; вођења управних и других поступака који су у 

његовој надлежности; остваривања права на издавање јавних исправа; остваривања 

права на квалитетно и једнако доступно образовање за све студенте; праћења и 

унапређивања квалитета и ефективности рада Факултета и запослених; праћења стања 

ради самовредновања установе; праћења и унапређивања образовног нивоа студената у 

процесу образовања; припреме извештаја; као и у друге сврхе у циљу обављања своје 

делатности и испуњења обавеза прoписаних законом и општим актима Универзитета.  

Збирка података о личности коју Факултет обрађује је евидентирана у бази 

података.  

4) Правни основ за обраду  

Факултет врши обраду на основу:  

-Пристанка лица чији се подаци обрађују;  

-Закључења и извршења уговора;  

-Поштовања правних обавеза које има Факултет;  

-Заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог 

физичког лица;  

-Обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних 

овлашћења Факултета и  

-Остваривања легитимних интереса Факултета.  



5) Примаоци података о личности  

Подаци о личности се обрађују у сврхе које су овде наведене. Када је за 

остварење те сврхе потребно, а на основу законске или уговорне обавезе и/или права 

Факултета, подацима о личности приступ могу имати одређени примаоци:  

-Универзитет у Нишу;  

-Надлежни државни органи и лица који због природе посла који обављају 

морају имати приступ таквим подацима;  

-Банке и институције за платни промет.  

6) Рок чувања података  

Подаци о личности које обрађује Факултет чувају се у роковима утврђеним 

Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања Факултета, у 

складу са законом.  

7) Права лица у погледу заштите података о личности  

Лице на које се подаци односе има право да од Факултета захтева приступ, 

исправку или брисање његових података о личности, има право на ограничење обраде, 

право на приговор, право на преносивост података, као и право на опозив пристанка у 

било које време (опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу 

пристанка пре опозива, ако се обрада врши на основу члана 12. став 1. тачка 1) или 

члана 17. став 2. тачка 1) Закона).  

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако сматра да је обрада 

података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона.  

Правилником о заштити података о личности на Технолошком факултету 

у Лесковцу ближе је уређено право на заштиту физичких лица у вези са обрадом 

података о личности коју врши Факултет, начела обраде података о личности, 

врсте података о личности које се обрађују и сврха њихове обраде, правни основ 

обраде података о личности, извори прикупљања података о личности, рокови 

чувања података о личности, уступање података о личности и преношење из 

Републике Србије, права лица у погледу обраде података о личности, мере 

заштите и правна средства. Правилник је објављен на Интернет страни и 

Библиотеци Факултета.  

Давање података о личности је законска, односно уговорна обавеза лица на 

које се подаци односе. Лице на које се подаци односе има обавезу давања података 

о својој личности.  

 

У случају недавања података о личности, лице на које се подаци односе не 

може остварити права која као студент Факултета има у складу са законским 

прописима и општим актима Универзитета и Факултета.  


