
1 

 

Поштовани, 

 

 

Установа Студентски центар „Београд“ прописала је Политику заштите података за 

кориснике веб сајта и у складу са истом обавештавамо Вас, 

 

Заштита приватности података личности 

 

Установа Студентски центар „Београд“ може прикупљати извесне информације или личне 

податке аутоматски генерисане или обезбеђене од стране посетилаца или корисника нашег 

сајта (у даљем тексту: подаци о корисницима). Подаци о корисницима могу укључивати и 

информације које се могу индивидуално идентификовати у односу на одређено лице (IP 

адреса), као и збирне информације о корисницима. 

 

Установа Студентски центар „Београд“ поштује анонимност и приватност корисника веб 

сајта Установе. 

 

Установа Студентски центар „Београд“ може прикупљати личне податке корисника само 

уз њихову сагласност. Наведени подаци ће се користити у сврху информисања корисника, 

ради бољег увида и разумевања потреба и захтева корисника Установе Студентски центар 

„Београд“ у циљу квалитетнијег пружања услуга. 

 

Cookies - колачићи 

 

Овај веб сајт користи колачиће. Колачићи се користе за персонализацију садржаја. Ако 

наставите да користите наше веб странице, сагласни сте са коришћењем наших колачића. 

 

Колачићи су мале текстуалне датотеке које могу користити веб сајтови како би учиниле 

корисничко искуство ефикаснијим. За рад овог сајта можемо чувати колачиће на Вашем 

уређају (у складу са Законом) ако су строго неопходни за рад овог сајта. За све остале 

типове колачића нам је потребна Ваша сагласност. Овај сајт користи различите типове 

колачића.  

 

Подаци о кориснику неће бити доступни трећој страни осим у случају када је таква 

обавеза регулисана законом. У сваком тренутку покушавамо да обезбедимо да се лични 

подаци наших корисника обрађују у складу са важећим одредбама законских прописа 

Републике Србије као и у складу са важећим одредбама директиве Европске уније. 

 

Која су права наших корисника у случају обраде личних података? 

 

У складу са одредбама Закона о заштити података о личности „Сл. Гласник РС“, број 87 

од 13.11.2018. године који се примењује од 21.08.2019. године и Опште Уредбе о заштити 

личних података (Уредбе Европског парламента и Савета /ЕУ/ 2016/679 која се примењује 

од 25.05.2018. године), корисник има следећа права у односу на обраду личних података 

са наше стране, укључујући и обраду личних података: 

− право приступа својим подацима, укључујући и добијање копије података, 

− право на захтевање исправке података, 

− право на брисање података, 

− право на подношење жалбе Поверенику за заштиту личних података, 
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− право на покретање управног поступка и  

− право ограничавања обраде података. 

 

Ако се Ваши подаци обрађују на основу сагласности, имате право да опозовете Вашу 

претходно дату сагласност. Опозив сагласности не утиче на законитост обраде која је 

извршена на основу сагласности пре Вашег опозива. 

 

Ако се Ваши подаци обрађују на основу сагласности или у сврху уговора (потребног за 

пружање услуге), имате право на пренос личних података. 

 

Право на измене садржаја и услуга 

 

Установа Студентски центар „Београд“ задржава право промене, укидања (привременог и 

трајног) било ког садржаја или услуге на овом веб сајту без претходне најаве. 

 

Сајт можемо учинити привремено недоступним када је то потребно због подршке, 

одржавања или измене садржаја.  

Установа Студентски центар „Београд“ заснива ову изјаву на Политици приватности и 

заштите личних података Установе Студентски центар „Београд“. (Политиka приватности) 

 

Контакт 

 

За обраду Ваших личних података и спровођење Ваших права везаних за обраду, можете 

се обратити на следећу адресу: Установа Студентски центар „Београд“, Светозара 

Марковића број 56, 11000 Беогрда, са напоменом „Обрада личних података“ или путем 

имејла на info@sc.rs. 

http://sc.rs/sc/wp-content/uploads/2019/11/Politika_privatnosti_i_zastite_licnih_podataka.pdf
mailto:info@sc.rs

