
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, у складу са Законом о заштити 

података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018, даље Закон), пружа неопходне 

информације у вези са заштитом приватности, поверљивости и обрадом података о 

личности. 

РУКОВАЛАЦ ПОДАЦИМА 

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, Матични број: 08073074, ПИБ: 

102028865, са седиштем у Новом Саду, адреса: Жике Поповића 4. 

Контакт подаци: 

 Телефонски број: 021/4808-555 

 Интернет страница: www.nstrznica.co.rs 

 Адреса е-поште: office@nstrznica.co.rs 

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

 За сва питања и захтеве у вези са обрадом ваших података о личности можете се 

обратити лицу за заштиту података о личности на следеће адресе: 

  

 Име и презиме: Маја Седларевић 

 E-mail: msedlarevic@nstrznica.co.rs 

 Пошта: Жике Поповића 4, Нови Сад 

 

ВРСТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОЈЕ РУКОВАЛАЦ ПРИКУПЉА И ОБРАЂУЈЕ 

Обим и врста података које прикупљамо и обрађујемо могу бити различити и 

зависе од врсте уговора који се закључују или од вашег захтева. Руковалац обрађује ваше 

основне идентификационе податке и то: Име и презиме, адреса и место становања, број 

телефона, ЈМБГ, број личне карте, број пољопивредног газдинства, ветеринарски 

контролни број. 

Ваши контакт подаци су нам неопходни како бисмо вам што лакше проследили 

информације за време нашег пословног односа. 

 

 

 

http://www.nstrznica.co.rs/
mailto:office@nstrznica.co.rs
mailto:msedlarevic@nstrznica.co.rs


СВРХА И ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 1. Закључивање и извршавање уговора 

 Руковалац ваше личне податке обрађује у сврху  закључења уговора о коришћењу 

пијачних услуга. 

2. Испуњење правних обавеза 

Податке о личности Руковалац обрађује у сврху извршавања законских обавеза на основу 

законских прописа: Закон о комуналним делатностима, Закон о трговини. 

3. Легитимни интерес 

Легитимни интерес руковаоца представља правни основ за обраду података о 

личности, осим ако интерес или основна права и слободе лица на које се подаци односе не 

претежу над легитимним интересима руковаоца. 

4. Пристак 

Пристанак је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено 

изражавање воље корисника којим корисник изјавом или јасном потврдном радњом даје 

пристанак за обраду личних података који се на њега односе за тачно одређену сврху. 

Ваше личне податке ћемо у појединим случајевима прикупљати и обрађивати само уз 

вашу сагласност. У таквим случајевима унапред ћемо тражити ваш пристанак и унапред 

вас недвосмислено информисати о сврхама такве обраде.  

5. Обрада података путем интернет странице Руковаоца 

Приликом коришћења наше интернет странице www.nstrznica.co.rs не прикупљамо 

ваше личне податке, нити их на други начин обрађујемо. 

ИЗВОР ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

Податке о личности прикупљамо непосредно од вас, доставом података 

овлашћеном лицу Руковаоца. 

ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Ваши лични подаци се обрађују у сврхе које су овде наведене. Када је за остварење 

те сврхе потребно, а на основу наше законске обавезе, приступ вашим личним подацима 

могу имати одређени примаоци: 

 Директор и овлашћена лица Руковаоца 

 Државни органи  

http://www.nstrznica.co.rs/


У свим наведеним случајевима, пренос и обрада ваших личних података врши се уз 

обавезне мере поверљивости. 

 

ОБРАЂИВАЧ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Обрађивач података о личности је Руковалац. 

ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ДРУГЕ ДРЖАВЕ И МЕЂУНАРОДНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Ваши лични подаци се обрађују у Републици Србији и не преносе се у друге 

државе и међународне организације. 

ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ 

У случајевима предвиђеним законском регулативом, лице чији се подаци обрађују 

има право да од Руковаоца захтева: 

 

- информацију о томе да ли обрађује његове податке о личности, 

 

- приступ тим подацима, 

 

- информације о сврси обраде и о врстама података о личности који се обрађују, 

 

- информације о примаоцу или врстама прималаца којима су подаци о личности 

откривени или ће им бити откривени, 

 

- информације о предвиђеном року чувања података о личности или о 

критеријумима за одређивање тог рока, 

 

-  информације о постојању права да се од руковаоца захтева исправка или брисање 

његових података о личности, права на ограничење обраде и права на приговор на обраду, 

 

-  опозив претходно датог пристанка, ако се обрада личних података заснива на 

пристанку, опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре 

опозива, а руковалац има право на накнаду штете која би због опозива наступила за 

руковаоца. Уколико пристанак буде опозван Руковалац ће са обрадом личних података, 

која се заснива на опозваном пристанку, престати у најкраћем могућем року по пријему 

опозива. 

 

- информацију о праву да се поднесе притужба Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности. 

 



Руковалац ће вам на ваш захтев доставити копију података које обрађује. 

Руковалац може да захтева накнаду нужних трошкова за израду додатних копија које 

захтева лице на које се подаци односе. 

Ако се захтев за копију доставља електронским путем, информације се достављају 

у уобичајено коришћеном електронском облику, осим ако је лице на које се подаци односе 

захтевало другачије достављање. 

Напред наведена права можете остварити подношењем писаног захтева у седишту 

руковаоца или путем e-mail адресе руковаоца. 

Руковалац задржава право да од подносиоца захтева затражи додатне информације 

ради провере његовог идентитета, а све у циљу заштите права и приватности подносиоца 

захтева. Уколико су захтеви очигледно неосновани и претерани, нарочито у случају 

учесталог понављања,  руковалац задржава право да одбије поступање по захтеву. 

 

 

 

ЗА РУКОВАОЦА 

ЛИЦЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ 

Маја Седларевић, с.р. 

 


