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

Руковалац података: Удружење Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење), Кнеза
Милоша 80/14, 11000 Београд, матични број: 17672126, ПИБ: 104765157, чији је
заступник Мирослав Лоци.

Лице за заштиту података о личности: Цветановић Бојан, адреса електронске поште:
privatnost@vikimedija.org, број телефона: 060/745-4775.

Сврха намераване обраде: Евидентирање учесника на конкурсима за финансирање и
реализацију волонтерских пројеката Удружења.

Основ обраде података о личности је легитимни интерес Удружења ради спровођења
конкурса, одобравања средстава и реализације пројеката, а на основу члана 12, став
1, тачке 6 Закона о заштити података о личности.

Подаци се чувају до истека рока за подношење извештаја о активностима Удружења за
2022. и 2023. годину, односно до 31. марта 2024. године. Подаци о лицима чији су
пројекти одобрени за финансирање и реализацију се чувају 10 година од тренутка
исплате средстава у складу са рачуноводственим и пореским прописима.

Примаоци података у случају да је пројекат одобрен за финансирање и реализацију:
- Књиговодствени сервис Астра, Јеврема Видића 8/6, 22000 Сремска Митровица
- Јавно предузеће Пошта Србије, Таковска 2, 11000 Београд (у случају обраћања
писаним путем и слања документације путем курирске службе)

Лица на које се подаци односе имају права да од руковаоца захтевају:
- приступ,
- исправку и допуну,
- 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.
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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 конкурсима за
финансирање и реализацију волонтерских пројеката Удружења. Давање података о
личности добитника конкурса, неопходан је услов за закључење уговора о реализацији
пројекта. У случају недавања података, Удружење није у могућности да евидентира
учеснике конкурса и закључи уговор о реализацији пројекта.

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

У Београду, 26.1.2022. године.

Мирослав Лоци, заступник Удружења
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