ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Академија струковних студија Београд, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, матични
број 17922726, ПИБ 111762895 (у даљем тексту: Академија), поштује приватност Ваших
личних података и обавезује се на њихову заштиту у складу са примењивим одредбама
Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РСбр.97/08,104/09-др.закон,68/12одлука УС и 107/12) у даљем у тексту: „Закон о заштити података о личности“.
На основу члана 118. Закона о високом образовању(„Сл. гласник РС“ број: 88/2017,
27/2018 (други закон), 73/2018, 67/2019, 6/2020 (други закони), Академија је обавезна да
води евиденције из члана 113. став1. овог Закона за које користи податке о студентима
којима се одређује идентитет, образовни и социјални статус и потребна образовна,
социјална и здравствена подршка.
Академија од студената прикупља , обрађује, разврстава и користи следеће личне
податке студента:
1. За идентитет студента : лично име и презиме, име једног родитеља , пол, јединствен
матични број грађана, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног
становања, адреса становања за време студирања, национална припадност у складу
са законом, брачни статус, држављанство, адреса, контакт телефон, фотографија и
други подаци у складу са законом;
2. За образовни статус: претходно завршено образовање, језик на коме је стечено
основно и средње образовање, уписаном студијском програму, врсти студија, години
студија, и години првог уписа на студијски програм, учешћу на међународним
програмима мобилности, години завршетка студијског програма, језику на коме се
изводи студијски програм, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о
наградама и похвалама освојеним током студирања и издатим јавним исправама;
3. За одређивање социјалног статуса: начин финансирања, начин издржавања током
студија, адреса становања током студирања, типу смештаја током студирања,
радном статусу студента током студирања, издржаваним лицима, школској спреми
оба родитеља, радном статусу родитеља (издржаваоца) и занимању родитеља или
издржаваоца;
4. За одређивање здравственог статуса: подаци о потребама за пружањем додатне
подршке приликом обављања свакодневних активности на Академији.
Правни основ обраде, односно прикупљања, бележења и разврставања Ваших личних
података је Ваша сагласност. Давање сагласности за обраду података је добровољно.
На основу Закона о заштити података о личности имате право да тражите додатне
информације везане за обраду Ваших личних података, као и увид у Ваше личне податке и
њихово копирање. Поред тога, имате право да тражите исправку, допуну, ажурирање и
брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде Ваших личних података.
Сагласност за обраду података можете опозвати писмено или усмено на записник.
Обрада података је недозвољена после опозива пристанка.
У случају неовлашћеног прикупљања, бележења и разврставања Ваших личних података,
односно обраде која је у супротности са овим Обавештењем и Законом о заштити података
о личности имате право да тражите прекид вршења обраде прикупљених података.

