This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for аny use which may be
made of the information contained therein.

Обавештење о прикупљању и обради података о личности

У складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник
РС“ бр. 87/2018), обавештавамо Вас да Академија струковних студија Западна Србија, Трг
Светог Саве 34, 31000 Ужице прикупља и обрађује податке о личности из конкурсне
документације достављене у сврху учешће на конкурсу за Еразмус+ мобилност и
потенцијалног спровођења мобилности, као и да ће их чувати у својој електронској бази
података у току периода неопходног ради испуњења напред наведене сврхе, уз претходну
сагласност лица на које се подаци односе.
Лице чији се подаци прикупљају и обађују има право на:
1. опозив пристанка (опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена
на основу пристанка пре опозива);
2. на приступ, исправку, брисање његових података о личности, односно права на
ограничење обраде, права на приговор, као и права на преносивост података;
3. на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности, као и на друга права која му припадају у случају недозвољене обраде у
складу са Законом о заштити података о личности.

Изјава о сагласности

Изјављујем да сам прочитао/ла и разумео/ла горе наведено Обавештење о
прикупљању и обради података о личности, да сам своје податке дао/ла добровољно, тачно
и у потпуности, да сам обавештен/а да ће подацима руководити Академија струковних
студија Западна Србија, Трг Светог Саве 34, те да сам сагласан/на да се обрада мојих личних
података наведених у конкурсној документацији врши у складу са Обавештењем о
прикупљању и обради података о личности и Закона о заштити података о личности.

У Ужицу, дана .........................................

................................................
Подносилац изјаве

