На основу чл. 23 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) (даље: Закон), а
у вези са прикупљањем података о личности лица која се пријаве на Конкурс за доделу бесповратних
средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за
2022. годину (даље: Конкурс), који расписује и спроводи Завод за равноправност полова, Булевар
Михајла Пупина 6/IV, 21101 Нови Сад, ПИБ 103504639, МБ 08820988 (даље: Завод), као руковалац
података, даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
•

Категорија лица на које се обрада података односи: лица која пошаљу пријаву на Конкурс за доделу
бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са
окућницом за 2022. годину (даље: Учесници конкурса), лица која су чланови заједничког породичног
домаћинства Учесника конкурса и лица која су потенцијални продавци непокретности.

•

Сврха обраде: Завод обрађује податке о личности Учесника конкурса ради спровођења Конкурса,
доношења Одлуке о додели бесповратних средстава, закључења и реализације Уговора о додели
бесповратних средстава.

•

Правни основ за обраду: 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; поштовање
правних обавеза Завода; пристанак лица на које се подаци о личности односе на обраду. Давање
сагласности за обраду података је добровољно.

•

Врста података о личности:
Учесници конкурса: име, очево име и презиме Учесника конкурса, датум и место рођења, адреса,
број телефона, имејл адреса, брачни статус, јединствени матични број грађана, број личне карте,
потврда образовне институције/установе о степену образовања, доказ о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге венчаних, оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два
сведока, М-образац, фотокопија уговора о раду, потврда о стажу осигурања, оверена изјава Учесника
конкурса да на територији Републике Србије не поседује у власништву/сувласништву непокретност
нити да су је отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса, потврда Министарства
финансија РС да је Учесник конкурса измирио доспеле порезе и доприносе, потврда Министарства
финансија РС да није било преноса права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса,
потврда од РГЗ СКН о непоседовању имовине у месту пребивалишта Учесника конкурса, изјава
потенцијалног продавца да је прихватио услове Конкурса укључујући и Обавештење о обради
података о личности и да је сагласан са тим, потврда о пребивалишту Учесника конкурса, оверена
изјава Учесника конкурса да ће становати у предметној кући и да је неће отуђити у периоду од 5
година од дана потписивања уговора, оверену изјаву Учесника конкурса да са потенцијалним
продавцем непокретности нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној
закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу, оверену изјава
да учесници конкурса нису у поступку одобравања средстава за исте намене (бесповратна средстава/
субвенције/кредити за куповину непокретности).
Чланови заједничког породичног домаћинства Учесника конкурса: име, очево име и презиме
чланова.
Подаци о власнику непокретности коју Учесници конкурса предлажу за куповину: име и презиме,
адреса.

Све наведене податке Завод обрађује у зависности од конкретне сврхе, у складу са Законом.
•

Корисници података: Податке о личности користе искључиво лица ангажована у Заводу.
Завод може делити Податке ради испуњења сврха одређених у складу са Законом.
Завод неће износити податке о личности из Републике Србије у друге државе или међународне
организације.

•

Рок чувања података:
Завод ће податке о Учесницима конкурса којима су додељена средства, који су прикупљени у циљу
извршења права и обавеза из уговорног односа, обрађивати све док траје уговорни однос Завода са
Лицем на које се подаци односе, односно најмање 5 година од дана закључења Уговора са
Корисницима средстава, осим у случајевима када је Завод у обавези да податке чува и након
окончања уговорног односа са Лицем на које се подаци односе, а на основу закона, сагласности
Лица на које се подаци односе или легитимног интереса (нпр. у случају евентуалног спора лица на
које се подаци односе и Завода).
Податке о Учесницима конкурса који нису остварили право на доделу средстава, Завод ће чувати у
складу са одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник PC“, број 6/2020) и
Правилника о канцеларијском и архивском пословању Завода, а најмање 5 година од дана истека
Конкурса.
Подаци о личности који се обрађују искључиво по основу сагласности Лица на које се односе, обрађују
се у складу са сврхом због које су прикупљени, односно до повлачења сагласности од стране Лица на
које се подаци односе.

•

Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива: Пристанак се у било које време
може слободно опозвати писаном изјавом. Последице опозива пристанка су престанак обраде и
брисање прикупљених података.

•

Права која припадају лицу у случају обраде:
• право на истинито и потпуно обавештавање о обради његових података;
• право да тражи од Завода стављање на увид података који се на њега/њу односе, право да
тражи копију, исправку, допуну, ажурирање и брисање података као и прекид и привремену
обуставу обраде;
• право на брисање података ако: сврха обраде није јасно одређена; сврха обраде је измењена,
а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху; сврха обраде је остварена, односно
подаци више нису потребни за остваривање сврхе; начин обраде је недозвољен; податак
спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси; податак је нетачан, а не може
се путем исправке заменити тачним.
Обрада Података је дозвољена само у сврху наведеног циља и у складу са Законом.
•

Право на притужбу: Лице на које се подаци односе има право да уложи притужбу надлежном
органу (Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности) на
обраду података о личности који се односе на њега/њу.

•

Контакт за питања у вези са обрадом података о личности: За сва питања, захтеве и
информације у вези са обрадом података и остваривањем заштите права у овој области, лица
на која се подаци односе могу се обратити Заводу на следећу имејл адресу:
konkursi@ravnopravnost.org.rs

