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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ДОНАТОРА
Ово обавештење садржи информације о обради података о личности лица која донирају
средства Фондацији СОС Дечија села Србија, а која се врши у складу са Законом о заштити
података о личности („Службени гласник РС“ бр.87/2018)(„ЗЗПЛ“).
КО ОБРАЂУЈЕ ВАШЕ ПОДАТКЕ О ЛИЧНОСТИ?

1.

Фондација СОС Дечија села Србија („Фондација“), Булевар краља Александра 251,
Београд обрађује Ваше податке о личности у својству руковаоца и одговорна је за њихову
обраду. Контакт подаци нашег лица за заштиту података о личности су:
Телефон: +381 11 3989 776
Имејл адреса: dpo@sos-decijasela.rs
КОЈЕ ВРСТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ОБРАЂУЈЕМО, У КОЈЕ СВРХЕ И ПО КОМ
ПРАВНОМ ОСНОВУ?

2.


У сврху извршења донација путем платног налога или трајног налога, Фондација
обрађује Ваше идентификационе и контакт податке, финансијске податке и податке
о донацији, а по основу извршења уговора закљученог са донатором, а када је у
питању извршење донације путем директног задужења Фондација обрађује наведене
податке и по основу Вашег пристанка.



У сврху Вашег информисања о спроведеним активностима, начину коришћења
донација, планираним активностима и новим хуманитарним акцијама и програмима
за децу без родитељског старања или јачање породице (обавештења) , као и у сврхе
одржавања односа са Вама (промотивне поруке и поруке захвалности) Фондација
обрађује Ваше идентификационе и контакт податке као и финансијске податке и
податке о донацији (где је применљиво), по основу Вашег пристанка.



У сврху информисања и промовисања рада Фондације јавности, Фондација обрађује
Ваше фотографије и идентификационе податке (име и презиме), укључујући и
фотографије Ваше деце, по основу Вашег пристанка односно пристанка законских
заступника детета.
КАКО ПРИКУПЉАМО ВАШЕ ПОДАТКЕ О ЛИЧНОСТИ?

3.

Податке о личности прикупљамо непосредно од Вас или у случају уплата путем платног
налога Ваше податке о личности прибављамо од банака код којих Фондација има рачуне.
4. ДА ЛИ ДЕЛИМО ВАШЕ ПОДАТКЕ О ЛИЧНОСТИ И ДА ЛИ ВРШИМО ПРЕНОС У
ДРУГЕ ЗЕМЉЕ?
Ваше податке о личности делимо са другим примаоцима, уз поштовање прописаних
захтева заштите података о личности и то:






Пословним банкама, како би било омогућено извршавање трајних налога и
директних задужења;
Пошти Србије и другим пружаоцима поштанских услуга;
Пружаоцима услуга које у наше име врше:
- прикупљање средстава за рад Фондације;
- промотивне активности;
- активности дигитализације и складиштења података.
Другим организацијама које су чланице међународне организације СОС Дечија села
(„СОС Дечија села“) у сврхе администрирања базе података донатора;
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Компанијама Facebook Inc, Twitter Inc и LinkedIn Inc провајдерима друштвених
платформи које Фoндација користи у сврхе информисања и промовисања рада
Фондације јавности.

Пренос података у друге земље се врши приликом обраде од стране других организација
чланица СОС Дечија села и то у земље Европске уније и Северну Македонију, односно
земље које обезбеђују примерени ниво заштите података о личности.
Поред тога, подаци се у оквиру СОС Дечија села преносе у Републику Перу у ком случају
је пренос података о личности обезбеђен применом одговарајућих мера заштите података
о личности прописаних чланом 65 ЗЗПЛ-а.
На крају, будући да се сервери компанија Facebook Inc, Twitter Inc и LinkedIn налазе изван
територије Републике Србије, пренос података се врши уз примену одговарајућих мера
заштите прописаних чланом 65 ЗЗПЛа.
6. КОЛИКО ДУГО ОБРАЂУЈЕМО ВАШЕ ПОДАТКЕ О ЛИЧНОСТИ?
Ваше податке о личности обрађујемо онолико колико је потребно да се оствари сврха
обраде, односно до опозива пристанка, када се обрада података о личности врши по овом
основу, осим уколико је дужа обрада података неопходна због поштовања законске
обавезе или подношења, остваривања или одбране правног захтева.
7. КОЈА СУ ВАША ПРАВА У ПОГЛЕДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ?
У погледу обраде података о личности коју Фондација врши, остварујете следећа права:
право на приступ, право на исправку и допуну, право на брисање, право на ограничење
обраде, право на преносивост података, право на приговор и право на опозив пристанка.
8. ПРАВО НА ОПОЗИВ ПРИСТАНКА
У случају да се обрада података о личности заснива на Вашем пристанку, у сваком
тренутку свој пристанак можете опозвати. Имајте у виду да опозив пристанка не утиче на
допуштеност обраде која је вршена пре опозива.
9. ПРАВО НА ПРИТУЖБУ ПОВЕРЕНИКУ И СУДСКУ ЗАШТИТУ
Уколико сматрате да Фондација обрађује Ваше податке о личности супротно одредбама
Закона о заштити података о личности, у сваком тренутку можете поднети притужбу
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности чији су
контакт подаци:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра бр. 15
11 000 Београд
Е-мејл: office@poverenik.rs
Телефон: +381 11 3408 900
Подношење притужбе Поверенику не утиче на могућност да заштиту својих права
остварите покретањем одговарајућег судског поступка.
10. ДА ЛИ ЈЕ ДАВАЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ОБАВЕЗНО?
У случају да желите да донирате средства, давање података о личности
(идентификациони и контакт подаци, финансијски подаци и подаци о донацији) је
неопходан услов за закључење уговора о донацији. Недавање података о личности
повлачи немогућност закључења уговора о донацији. Давање осталих података о
личности који нису неопходни за извршење уговора о донацији је добровољно.
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