
 

 

Обавештење и пуноважан пристанак законског заступника/стараоца 

за обраду података о личности 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Сходно члану 8. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (,,Сл. гласник 

РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) послове запошљавања, осигурања за случај 

незапослености, остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права у 

складу са законом и вођење евиденција у области запошљавања обавља Национална служба 

за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).  

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС“ 97/2008, 

104/2009, 68/2012, 107/2012), обавештавамо Вас о следећем:  

Национална служба је правно лице, са статусом организације за обавезно социјално 

осигурање, са седиштем у Крагујевцу, у улици Светозара Марковића 37, матични број 

17539957. У оквиру Националне службе пружају се услуге професионалне оријентације и 

саветовања о планирању каријере у складу са чланом 49. Закона о запошљавању и осигурању 

за случај незапослености (,,Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015).  

Професионалном оријентацијом и саветовањем о планирању каријере, у смислу овог закона, 

сматрају се послови којима се, појединачно или групно, пружа помоћ лицима која траже 

запослење и другим лицима са потребом планирања каријере, при избору, промени занимања 

и доношењу одлука у вези са каријерним развојем. Послови из става 1. овог члана 

обухватају: 1. пружање информација о тржишту рада и развоју занимања; 2. професионално 

усмеравање лица које тражи запослење и других лица, при планирању праваца развоја 

каријере; 3. развијање способности код лица које тражи запослење да донесе одлуку о својој 

каријери; 4. развијање способности за активно тражење посла; 5. селекција кандидата према 

захтевима посла и психофизичким способностима лица; 6. друге саветодавне активности 

усмерене ка повећању запошљивости лица које тражи запослење.  

Приликом пружања услуга професионалне оријентације и саветовања о планирању каријере 

малолетном лицу, Национална служба прикупља личне податке о малолетном лицу на 

основу пуноважног пристанка за обраду коју даје законски заступник/старалац тог 

малолетног лица.  

Обрада, односно прикупљање, бележење и разврставање личних података о малолетном лицу 

које није способно за давање пристанка, добијених на основу пуноважног пристанка за 

обраду коју даје законски заступник/старалац, врши се у сврху реализације и праћења 

реализације програма рада Националне службе.  

Лични подаци о малолетном лицу које није способно за давање пристанка, добијени на 

основу пуноважног пристанка за обраду који даје законски заступник/старалац, биће 

третирани као поверљиве информације. Приступ подацима имаће само лица која, с обзиром 

на опис посла који обављају у Националној служби, треба да буду упозната са овим 

подацима и то само у обиму који је неопходан. 

Правни основ обраде, односно прикупљања, бележења и разврставања личних података о 

малолетном лицу које није способно за давање пристанка, је пуноважни пристанак који даје 

законски заступник/старалац. Давање сагласности за обраду података је добровољно.  

На основу Закона о заштити података о личности законски заступник/старалац има право да 

тражи додатне информације везане за обраду личних података о малолетном лицу за које је 

дао пуноважан пристанак, као и да начини увид у те податке и њихово копирање. Поред тога, 

законски заступник/старалац има право да тражи исправку, допуну, ажурирање и брисање 

података, као и прекид и привремену обуставу обраде личних података о малолетном лицу за 

које је дао пуноважан пристанак.  



 

 

Обавештење и пуноважан пристанак законског заступника/стараоца 

за обраду података о личности 

 

Национална служба ће у сваком тренутку предузимати све потребне техничке и 

организационе мере за заштиту личних података о малолетном лицу за које је законски 

заступник/старалац дао пуноважан пристанак, а против незаконитог коришћења. Пуноважан 

пристанак за обраду личних података о малолетном лицу, законски заступник/старалац може 

опозвати писмено или усмено на записник. Обрада података је недозвољена после опозива 

пристанка.  

У случају неовлашћеног прикупљања, бележења и разврставања личних података о 

малолетном лицу за које је законски заступник/старалац дао пуноважан пристанак, односно 

обраде која је у супротности са овим Обавештењем и Законом о заштити података о 

личности, законски заступник/старалац има право да тражи прекид вршења обраде 

прикупљених података.  

 

 

 

 

ПУНОВАЖАН ПРИСТАНАК 

 

Ја __________________________________________ (име и презиме), као законски 

заступник/старалац малолетног лица __________________________________________ (име и 

презиме), са ЈМБГ ______________________________, својим потписом потврђујем да сам 

прочитао/ла и разумео/ла ово обавештење и да дајем пуноважан пристанак да Национална 

служба може да обрађује, односно прикупља, бележи и разврстава податке о личности, у 

складу са овим обавештењем и важећим законима и прописима.  

 

 

 

Датум: ______________________                                 ___________________________________ 

                        Потпис законског заступника/стараоца  


