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САГЛАСНОСТ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДУ, КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕНОС ПОДАТАКА О
ЛИЧНОСТИ
Медицински факултет Нови Сад Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту-Факултет),
Хајдук Вељкова бр. 3, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС", бр.
97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УСС и 107/2012)-у даљем тексту-Закон, прикупља и
обрађује податке наведене у Пријавном листу у сврху евидентирања кандидата ради полагања
пријемног испита на Факултету и уписа кандидата који стекне право на упис.
Прикупљени подаци биће похрањени у евиденцији Службе за студије првог и другог
степена, са сврхом да омогуће тачну евиденцију пријављених кандидата и статистичке обраде
података по захтеву Универзитета у Новом Саду, надлежног министарства и надлежног
покрајинског секретаријата АП Војводине.
Подаци прикупљени из Пријавног листа Факултету служе ради тачне идентификације
пријављених кандидата и статистичких евиденција о пријављеним и уписаним кандидатима.
Прикупљени подаци биће коришћени на Факултету. Приступ прикупљеним личним
подацима кадидата на Факултету биће омогућен руководству Факултета и надлежним
организационим јединицама Факултета (стручним службама, катедрама и заводима). Подаци могу
бити преношени ради евентуалне обраде у случају обавеза према Универзитету у Новом Саду,
државним институцијама (државним органима, установама, организацијама студентског стандардастудентским домовима и студентским мензама) или у другим случајевима предвиђеним законом.
Пријављени кандидат се обавештава да ће подаци бити задржани само у мери и колико је
неопходно да се на прихватљив начин испуне захтеви који су у вези са сврхом.
Кандидат се обавештава да у било ком тренутку може искористити своје право:
1.
2.
3.

приступа;
исправљања, допуне, ажурирања, брисања, прекида и привремене обуставе обраде (члан 22.
Закона);
опозива пристанка за обраду уз накнаду оправданих трошкова и евентуалне штете, а у
складу са чл. 11. и чл. 18. Закона

у сваком случају тако што ће се писменим путем обратити Факултету.
Лице на ког се прикупљени подаци односе у случају недозвољене обраде, има права
предвиђена Законом о заштити података о личности и другим прописима.

