
ОБАВЕШТЕЊЕ  

које се пружа лицу када се подаци о личности прикупљају од лица 
на које се односе 

 

Руковалац података: Удружење Викимедија Србије, Кнеза Милоша 80/14, 11000 Београд,          
матични број: 17672126, ПИБ: 104765157, број телефона: 060/745-4775, чији је заступник           
Мирослав Лоци. 

Лице за заштиту података о личности: Адвокат Страхиња Мавренски, Димитрија Туцовића           
19/2, 11000 Београд, број телефона: 060/515-0140. 

Сврха намераване обраде: Евидентирање учесника на конференцији Викилајв 2020. 

Обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца, а на основу члана             
12, став 1, тачка 1 Закона о заштити података о личности. 

Примаоци података:  

● Српско-корејски информатичко приступни центар, Добрињска 11, 11000 Београд 
● Штампарија Копи Планет, Царице Милице 7, 11000 Београд  

Подаци се чувају до истека рока за подношење извештаја о активностима Викимедије            
Србије за 2020. годину, односно до 31. марта 2021. године. 

Лица на које се подаци односе имају права да од руковаоца захтевају:  

- приступ,  

- исправку,  

- брисање података о личности,  

- коришћење права на ограничење обраде,  

- право на приговор,  

- право на преносивост података; 

Лица на које се подаци односе имају права на опозив пристанка у било које време. Опозив                
пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, ако се             
обрада врши на основу пристанка лица на које се подаци о личности односе које је               
пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених             
сврха или ако се обрада врши на основу пристанка лица за обраду података којом се               
открива расно или етничко порекло, политичко мишљење, верско или филозофско          
уверење или чланство у синдикату, као и обрада генетских података, биометријских           
података у циљу јединствене идентификације лица, података о здравственом стању или           
података о сексуалном животу или сексуалној оријентацији физичког лица за које је лице             
дало изричит пристанак за обраду за једну или више сврха обраде. 



Лица на које се подаци односе имају право да поднесу притужбу Поверенику за             
информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

Давање података о личности је неопходан услов за учешће на конференцији Викилајв            
2020. У случају недостављања података, лице неће моћи да учествује. 

Прикупљени подаци се неће даље обрађивати у сврхе које нису наведене у овом             
Обавештењу.  

 

У Београду, 13.02.2020. године  Законски заступник 
Мирослав Лоци 

 

 

 


