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На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", број 87/2018 
- у даљем тексту: Закон) као лицу на које се односе и од којег се подаци о личности 
прикупљају, у тренутку прикупљања, дајемо Вам следеће 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о информацијама које се пружају кад се подаци о личности прикупљају од лица на 

које се односе 
(подаци о личности који се прикупљају од запослених) 

1. Подаци о руковаоцу, односно представнику: ИМП-АУТОМАТИКА ДОО БЕОГРАД,
Волгина 15, 11060 Београд, (у даљем тексту: Аутоматика),  тел 011 6771 017, 011 3315 
601, 011 3315 669,  факс 011 6782 885, info@pupin.rs , директор мр Миленко Николић, 
дипл.инж. 

2. Подаци о лицу за заштиту података о личности: др Ана Дивац-Шарић, дипл. правник,
тел 011 6774 479, ana.saric@pupin.rs 

3. Сврха и правни основ намераване обраде: Подаци о личности прикупљају се ради
вођења евиденције о запосленим лицима у складу са одредбама Закона о евиденцијама у 
области рада ("Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 
36/2009 - др. закон), ради вођења евиденције и уноса података у Регистар истраживача у 
складу са одредбама Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 
47/2019) и вођења других евиденција у складу са законом. 

Подаци о личности који се прикупљају од запослених по Закону о евиденцијама у области 
рада су: презиме и име, јединствени матични број грађана, пол, датум и место рођења 
(место, општина, република, држава), пребивалиште и адресa стана, место рада (место, 
општина, република, држава), занимање, врстa и степен стручне спреме, оспособљеност 
за обављање одређених послова – дипломе,цертификати, лиценце, подаци о обукама и 
др.,  назив радног места, евиденција о зарадама, број текућег рачуна за уплату зараде, 
накнаде зараде и других примања из радног односа, податaк о осигураним члановима 
породице, податaк о коришћењу права за време привремене неспособности или 
спречености за рад. 

Подаци о личности који се прикупљају од запослених по Закону о науци и истраживањима 
су: име и презиме истраживача, име једног родитеља, пол, јединствени матични број 
грађана, идентификациони број истраживача, научно или наставно звање, датум стицања 
звања и институција у којој је стечено, научноистраживачка организација у којој је 
истраживач запослен и адреса пребивалишта, листа научних публикација, патената и 
техничких решења које је истраживач остварио у свом научноистраживачком раду. 

Руковалац може прикупљати и друге податке ако су неопходни за извршење законима 
прописаних обавеза Аутоматике као послодавца, и реализације уговора о раду тј. другог 
уговорног односа између физичког лица и Аутоматике. 

Подаци о личности се прикупљају у сврхе које су конкретно одређене, изричите, 
оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на начин који није у складу са тим 
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сврхама. Подаци о личности који се прикупљају су примерени, битни и ограничени на оно 
што је неопходно у односу на сврху обраде. 
 
Обрада података о личности се врши у складу са чланом 12. Закона:  
 
„Обрада је законита само ако је испуњен један од следећих услова:  
1) лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о 
личности за једну или више посебно одређених сврха;  
2) обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци 
односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре 
закључења уговора;  
3) обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца;  
4) обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци 
односе или другог физичког лица;  
5) обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења 
законом прописаних овлашћења руковаоца;  
6) обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће 
стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и 
слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а 
посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице“.  
 
4. Подаци о постојању легитимног интереса за обраду: легитимни интерес руковаоца 
постоји у ситуацијама када се послови прибављају на тржишту, након спроведене 
процедуре конкурса или у тендерским процедурама, када је потребно доказати 
поседовање кадровског капацитета за обављање послова из делокруга руковаоца.  
 

5. Подаци о примаоцу, односно групи прималаца података о личности: примаоци података 
о личности су: надлежни државни органи у поступку пријављивања запослених и чланова 
породице на обавезно социјално осигурање и у поступку остваривања права запослених 
пред надлежним органима, ресорно министарство, уговорни партнери у случају постојања 
легитимног интереса руковаоца и било који други прималац када је то разумно и 
неопходно нрп. у случају опасности по живот и здравље запослених.  

У зависности од конкретне сврхе, приступ појединим подацима о личности корисника могу 
да имају: 

• запослени, као и спољни сарадници ангажовани по другом уговорном односу тј. 
правном основу  (који се обавезују на чување поверљивости података), само у 
мери у којој је то неопходно за потребе обраде; 

• пословни партнери, који за руковаоца врше одређене послове обраде као 
обрађивачи, попут спољних сарадника који Аутоматици пружају одређене услуге, 
као и софтверских компанија које израђују и одржавају софтвере у којима се 
похрањују подаци; 

• надлежни државни органи, уколико је то законска обавеза руковаоца, и то само у 
мери у којој је то неопходно за остваривање конкретне законске обавезе. 

Примаоци и лица која имају приступ подацима су обавезни да предузму одговарајуће 
техничке, организационе и кадровске мере како би заштитили  Ваше податке о личности. У 
ситуацијама када је Аутоматика руковалац и обраду података по налогу Аутоматике ради 
неко треће правно лице као обрађивач, уговором се регулишу односи са обрађивачима и 
сви битни аспекти обраде података о личности као и мере заштите. 
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6. Подаци о намери изношења података о личности у другу државу или међународну 
организацију: не постоји намера изношења података о личности у другу државу или 
међународну организацију. 
Када је то је неопходно, у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца, подаци о 
личности могу се дати уговорним партнерима из иностранства, у поступку закључења ино 
уговора. Поједини обрађивачи, који могу да приступе личним подацима, имају седиште у 
страним земљама, и то пре свега у државама чланицама ЕУ односно у државама 
чланицама Конвенције Савета Европе 108. Изношење података у ове државе се врши на 
основу подразумеваног нивоа примерене заштите личних података у тим земљама, у 
складу са законом. Уколико поједини обрађивачи имају седиште изван горе поменуте 
групе земаља, изношење података би било могуће искључиво уз примену одредби члана 
65. Закона којим се регулише пренос уз примену одговарајућих мера заштите. 
 
7. Додатне информације које могу да буду неопходне да би се обезбедила поштена и 
транспарентна обрада података: 
 
1) Рок чувања података о личности: трајно или у року који је одређен законом, а за 
податке чији рок чувања није одређен законом подаци се чувају само до рока за 
остварење сврхе за коју су прикупљени. 
 
2) Као лице на које се односе и од којег се подаци о личности прикупљају имате следећа 
права: 
-  право да од руковаоца захтевате приступ подацима у складу са чланом 26. Закона,  
-  право да од руковаоца захтевате исправку, допуну или брисање Ваших података о   
   личности у складу са чланом 29., односно чланом 30. Закона, 
-  право да од руковаоца захтевате ограничење обраде у складу са чланом 31. Закона,  
-  право на приговор у складу са чланом 37. Закона, 
-  право на преносивост података у складу са чланом 36. Закона, 
- право на опозив пристанка у било које време, при чему опозив пристанка не утиче на 
допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, када сте пристали на обраду својих 
података о личности за једну или више посебно одређених сврха (члан 12. став 1. тачка 1) 
Закона) или и када сте дали изричит пристанак за обраду за једну или више сврха обраде, 
осим ако је Законом прописано да се обрада не врши на основу пристанка (члан 17. став 
2. тачка 1) Закона), 
-  право да поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, у складу са чланом 82. Закона. 

Ваша права можете да остварите слањем захтева на следећу e-mail адресу info@pupin.rs  
На Ваш захтев одговорићемо у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 30 дана од 
дана пријема захтева. У случају сложености или великог броја захтева, могуће је да ће 
нам бити потребан додатни рок за одговор на захтев. Тај рок не може бити дужи од 90 
дана и о томе ћемо Вас посебно обавестити. 

3) Давање података о личности је: законска и уговорна обавеза, а правне последице 
одбијања утврђене су Законом. 
 
4) Давање података о личности је обавезно на основу прописа из тачке 3. овог 
Обавештења, и других прописа чије ја примена обавезна за руковаоца.   

5) Безбедност података: У циљу безбедности података које обрађујемо, настојимо да 
примењујемо неопходне стандарде у заштити података о личности, те да примењујемо 
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све неопходне техничке, организационе и кадровске мере заштите у складу са захтевима 

важећег Закона , укључујући, али не ограничавајући се на : техничке мере заштите, мере 

заштите које се односе на физички приступ месту где су похрањени Ваши подаци , мере 
заштите информационе безбедности Ваших података у складу са важећом регулативом , и 
остале мере које су примерене обради и неопходне да би се обезбедила заштита 
конкретних података о личности. Трећа лица која обрађују податке такође имају обавезу 
да примењују све потребне техничке, организационе и кадровске мере заштите. 

6) Аутоматизовано доношење појединачних одлука и профилисање је регулисано чланом 
38. Закона: 

"Лице на које се подаци односе има право да се на њега не примењује одлука донета 
искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање , ако се том 
одлуком производе правне последице по то лице или та одлука значајно утиче на његов 

положај. 

Став 1. овог члана не примењује се ако је одлука: 
1) неопходна за закључење или извршење уговора између лица на које се подаци односе 
и руковаоца; 

2) заснована на закону, ако су тим законом прописане одговарајуће мере заштите права, 

слобода и легитимних интереса лица на које се подаци односе; 

3) заснована на изричитом пристанку лица на које се подаци односе. 

У случају из става 2. тач. 1) и 3) овог члана руковалац је дужан да примени одговарајуће 
мере заштите права , слобода и легитимних интереса лица на које се подаци односе, а 

најмање право да се обезбеди учешће физичког лица под контролом руковаоца у 
доношењу одлуке , право лица на које се подаци односе да изрази свој став у вези са 
одлуком , као и право лица на које се подаци односе да оспори одлуку пред овлашћеним 

лицем руковаоца . 

Одлуке из става 2. овог члана не могу се заснивати на посебним врстама података о 
личности из члана 17. став 1. овог закона, осим ако се примењује члан 17. став 2. тач. 1) и 
4) овог закона и ако су обезбеђене одговарајуће мере заштите права, слобода и 
легитимних интереса лица на које се подаци односе." 

8. Уколико буде постојала потреба за даљом обрадом података , чија је сврха различита 

од сврхе обраде из овог Обавештења, о истој и о свим осталим битним информацијама , 
бићете обавештени пре започињања даље обраде. 

9. Ово Обавештење се односи и на лица ангажована ван радног односа и кандидате 
за запослење или други облик ангажовања у Аутоматици, о чему ће се тим лицима 

доставити писано обавештење пре прикупљања података о личности . У ситуацији када је 
лице самоиницијативно доставило личне податке Аутоматици без објављеног конкурса , 

Аутоматика ће писано обавештење доставити том лицу одмах по пријему 

самоиницијативно достављених личних података. 

У Београду, дана 21 .08.2019. г. 


