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ОБРАЗАЦ ОБАВЕШТЕЊА О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  

И ПРИСТАНАК 

 

Пошто сте нам се дана ____._____._______.године обратили са молбом за 

пружањем финансијске помоћи у виду стипендије, и у њој доставили податке о 

Вашој личности, овим путем Вас обавештавамо о следећем: 

У складу са одредбама члана 15. Закона о заштити података о личности („Сл. 

гласник РС“, бр. 87/2018) „Задужбине Јанковић и Анђелковић“, Шумадијски трг 

6а, Београд, матични број: 28829248, ПИБ: 109384420, као Руковалац података је 

дужна да пре отпочињања прикупљања података о личности лица, Вас обавести 

и обради податке о Вашој личности, што чинимо овим путем. 

Овим добровољно дајете пристанак за прикупљање податка о Вашој личности, 

и то: 

➢ Лични подаци о студенту/ученику: Име и презиме, име једног родитеља, 

ЈМБГ, пол, датум рођења, место рођења адреса становања, контакт телефон и 

е-маил адреса. Назив школе, школска година и просечна оцена. 

➢  За родитеља / законског заступника: Име и презиме 

➢ Укупан број чланова домаћинства, износ месечног прихода на нивоу 

породичног домаћинства, податак о примању  социјалне помоћи 

 

Сврха прикупљања Ваших података из обрасца Пријаве јесте додела стипендије. 
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Наведене податке ћемо чувати и користити само и искључиво ради сагледавања 

испуњења услова за доделу стипендије, уколико за то постоје одговарајућа 

средства у плану рада тј. буџету Задужбине.  

Да бисмо приступили обради свих Ваших података о личности, потребно је да 

овај Образац пристанка за обраду података, уколико сте сагласни, попуните, 

потпишите и пошаљете нам препорученом поштом на адресу: „Задужбина 

Јанковић и Анђелковић“, Шумадијски трг 6а, 11030 Чукарица, Београд, заједно 

са попуњеном Пријавом и Изјавом која се односи на податке о члановима 

породичног домаћинства.  

Тек, након пријема Вашег писаног Пристанка за обраду података о вашој 

личности можемо да приступамо разматрању Ваше молбе. 

Према Закону о заштити података о личности свој Пристанак за обраду података, 

уколико нам га будете доставили имате право да опозовете у писаној форми 

дописом на нашу адресу или усмено личним доласком у просторије Задужбине 

при чему ће бити сачињена службена белешка. 

Након пријема Вашег опозива прекинућемо обраду примљених података, и у 

року од 15 дана примљену оригналну документацију ћемо вам вратити и 

сматраћемо да сте одсустали од молбе за стипендију. 

Имате право да захтевате приступ својим подацима које прикупља и чува 

Задужбина као Руковалац, такође, имате право да захтевате исправку Ваших 

података, допуну, брисање или прекид и привремену обуставу обраде података.  

Ваши подаци се чувају за време трајања стипендирања након чега се архивирају 

у просторијама Задужбине и чувају у складу са Законом о рачуноводству („Сл. 

гласник РС“, бр. 62/2013, 30/2018 i 73/2019).  

У случају недозвољене обраде Ваших података имате право на жалбу у складу 

са  Законом о заштити података о личности.  

Пријаве кандидата чије молбе буду одбијене услед не испуњења услова за 

доделу стипендије  биће им враћене препорученом поштом у року од 15 дана. 
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Надамо се да имате разумевања за наведени поступак, а све у циљу поштовања 

Закона о заштити подтака о личности. 

Овим изјављујем да сам упознат са обрадом мојих података о личности и да 

„Задужбини Јанковић и Анђелковић“, добровољно дајем пристанак за њихову 

обраду у сврху доделе стипендије. 

                                                                                         

                                                                                                      Давалац пристанка 

           Студент/Законски заступник 

                                                                                                                 

          _________________________ 

                  пуно име и презиме  

                                                                                               

           _________________________ 

                   својеручни потпис  

 

 




