
 

 

 Сходно Закону о заштити података о личности ("Службени гласник РС" 

бр.97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - oдлука УС и 107/2012), а у вези са 

прикупљањем података о личности приликом аплицирања за пријем у чланство 

Удружења за помоћ и подршку особама са цистичном фиброзом Србије (у даљем 

тексту Удружење), дана ..... доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Члан 1. 

Подаци о руководиоцу 

 Правно лице: Удружења за помоћ и подршку особама са цистичном фиброзом 

Србије, уписано у регистар код Агенције за привредне регистре; 

Адреса: Илије Стојадиновића бр.28/22, Београд 

Матични број: 17168878 

Законски заступник: Драган Ђуровић 

 

Члан 2. 

 Сврха прикупљања и обраде 

Подаци се прикупљају у сврху тачног и прецизног утрђивања стања особа са 

цистичном фиброзом у ситуацијама када Удружење наступа према државним 

институцијама (РФЗО, Министарство здравља, Министасртво за рад и социјалну 

политику и сл.), а у сврху унапређења живота и лечења особа са цистичном фиброзом у 

склaду са Статутом Удружења. 

 Подаци који се обрађују морају бити истинити и потпуни, као и да се заснивају 

на веродостнојном извору, односно извору који није застарео.  

 Удружење се неће сматрати одговорним за повреду права на приватност и 

сигурност података коју путем интернета изврше трећа лица.  

 Удружење не одговара за тачност података која су достављена, као ни за 

резултат евентуалне обраде података која је за предмет имала такве податке.  

 



Члан 3. 

Начин коришћења података 

 

 Удружење податке о личности прикупља приликом аплицирања у чланство, 

непосредно од лица на која се ти подаци односе, односно од другог лица, попуњавањем 

приступнице и обрасца подаци и предметне податке обрађује на основу њиховог 

писаног пристанка. 

 Подаци се могу прикупљати од другог лица, односно родитеља, јер је то 

неопхондо с обзиром на природу посла-болести, као и да се прикупљају подаци ради 

остварења или заштите животно важних интереса лица на које се односе, посебно 

живота, здравља и физичког интегритета.  

 Удружење прикупља следеће податке о личности: 

• Име, име једног родитеља и презиме, 

• дан, месец, година и место рођења, 

• место пребивалишта, улица и број, 

• број телефона/факс, 

• е-маил адреса, скајп адреса, 

• статус члана (особа са ЦФ, члан породице, други статус са чланом), 

• када је откривена ЦФ и у којој здравственој установи 

• ознака мутација 

• бактерија у плућима 

• опис терапије 

• опис медицинско техничка помагала 

• опис физикалне терапије 

• здравствени проблеми 

• контроле здравственог стања 

• социјални статус 

 

 Прикупљени подаци о личности се користе искључиво у сврхе комуникације са 

члановима, статистичке обраде, као и у сврху наведену у члану 2 овог Правилника. 

 Зајемчена  је заштита података  о   личности.  Прикупљање,  држање,   обрада  и 

коришћење података о личности врше се у складу са Законом о заштити података 

оличноти („Службени гласник РС „ бр. 97/08, 104/2009- др. закон, 68/2012-одлука УС 

и107/2012).  

 Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени, осим 

за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, 

наначин предвиђен законом.  



 Предузете   су   све   потребне   мере   заштите   података,   у   складу   са   

утврђеним  стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили 

од губитка, уништења,   недопуштеног   приступа,   промене,   објављивања   и   сваке   

друге злоупотребе. Прикупљене   информације   не   дају   се   на   увид,   нити   се   

размењују   са   другим лицима   која   нису   укључена   у   директан   рад   Удружења,   

осим   у   случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које 

нису у складу са законом нити на било који други начин који  би могао  да буде штетан  

по члана  Удружења, укључујући  и нарушавање приватности. 

 

Члан 4. 

Одговорно лице за заштиту података 

 Одговорно лице за заштиту података о личности је Председник Управног 

одбора. Одговорно лице за заштиту података дужно је да се стара да се подаци о 

личности користе у складу са Правилником и Законом о заштити података о личности.  

 

Члан 5. 

Правни основ за прикупљање и обраду података 

 Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени 

пристанак лица на који се подаци односе, а који се даје приликом аплицирања за пријем 

у чланство,односно од другог лица, попуњавањем приступнице и обрасца подаци и 

предметне податке обрађује на основу њиховог писаног пристанка. 

 Подаци се могу прикупљати од другог лица, односно родитеља, јер је то 

неопхондо с обзиром на природу посла-болести, као и да се прикупљају подаци ради 

остварења или заштите животно важних интереса лица на које се односе, посебно 

живота, здравља и физичког интегритета.  

Члан 6. 

Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива 

 Свако лице чије податке о личности Удружење обрађује има право да у сваком 

тренуку опозове претходно дати пристанак за обраду,  без утицаја на законитост обраде 

засноване на пристанку пре повлачења. 

 Пристанак се опозива писаним путем преко одговорног лица за заштиту 

података о личности.   

 Правна последица опозива је искључење из чланства.  

 



Члан 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, лице се може обратити Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности.  

 

Члан 8. 

Завршне одредбре 

 Сва питања која нису изричито регулисана овим Правилником примењује се 

Закон о заштити података о личности. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у просторијама 

седишта Удружења.  

 Копија овог правилника биће пружена на увид лицу приликом потписивања 

писменог пристанка (изјаве) о прихватању коришћења и обраде података о личности.  

 Правилник ће од дана ступања на снагу бити доступан на сајту Удружења. 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Драган Ђуровић 

 

 

  


