Услови обраде података о личности
На основу члана 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”,
бр. 97/2008, 104/2009-др. закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012), а у вези са
прикупљањем података о личности ради учешћа у програму ИТ обука, Канцеларија за
ИТ и електронску управу Владе Републике Србије, као руковалац података, даје
следеће обавештење о обради података о личности:

1) Идентитет лица одговорног за обраду података
Правно лице: Канцеларија за ИТ и електронску управу
Адреса: Немањина 11
Законски заступник: Михаило Јовановић, директор

2) Сврха прикупљања и обраде података
Приликом попуњавања пријаве за учешће у програму ИТ обука, учесник даје следеће
податке о себи:
● Име;
● Презиме;
● Адреса е-поште;
● Број телефона;
● Место становања;
● Старост (број година);
● Податак о завршеној средњој школи;
● Назив средње школе и место;
● Назив факултета/високе школе и универзитета који се тренутно похађа;
● Смер на факултету/високој школи који се тренутно похађа;
● Назив завршеног факултета/високе школе и универзитета;
● Смер на факултету/високој школи који је завршен;
● Податак о запослењу;
● Назив компаније и радног места.
Наведени подаци прикупљају се и обрађују у сврху утврђивања испуњености услова за
учешће у програму ИТ обука и даље комуникације са кандидатима у процесу пријаве и
спровођења обука.

3) Начин коришћења података
Подаци се прикупљају у електронском облику, путем формулара постављеног на веб
презентацији itobuke.rs, а попуњава их учесник самостално. Подаци се чувају у бази
података током пријаве и избора кандидата. Након завршеног тестирања кандидата
руковалац уноси резултате тестирања у базу података и формира коначну ранг листу.
Подаци о кандидатима који нису изабрани за полазнике програма преквалификације
трајно се бришу из базе. Подаци о изабраним полазницима достављају се електронским
путем одабраним школама који врше обуку. Након завршене обуке, подаци о
полазницима се достављају пружаоцима праксе. Након завршеног програма
преквалификације подаци о полазницима се трајно бришу из базе.

4) Лица која користе податке
Руковалац обрађује податке преко одговарајуће веб апликације. Сваки приступ
систему се бележи. Податке о полазницима обрађују овлашћена лица из школа које
врше обуку. Податке о полазницима који су на пракси обрађују овлашћена лица из
компанија и институција код којих је полазник на пракси.

5) Правни основ за прикупљање и обраду података
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности представља пристанак
лица, који се даје чином пријављивања за учешће у програму ИТ обука. Права и
обавезе руковаоца података регулисана су уговором.

6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива
Учесник има право да опозове претходно дати пристанак за обраду података о
личности који се обрађују у склопу програма преквалификације. Опозив се може
упутити на адресу е-поште наведену у тачки 8) овог обавештења. По пријему опозива,
сви претходно прикупљени и обрађени подаци о учеснику се трајно бришу из свих база
података руковаоца и обрађивача који учествују у програму преквалификација. Правна
последица опозива је престанак уговорног односа између руковаоца/обрађивача и
полазника, због немогућности одржања уговора на снази.

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.

8) Контакт за више информација и питања у вези са обрадом података о
личности
Име Презиме
функција
е-пошта:
телефон:
радно време:

