ЗАКОН
О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
("Сл.гласник РС", бр. 87/2018)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закпна
Члан 1
Овим закпнпм уређује се правп на защтиту физишких лица у вези са пбрадпм ппдатака п лишнпсти
и слпбпдни прптпк таквих ппдатака, нашела пбраде, права лица на кпје се ппдаци пднпсе, пбавезе
рукпвалаца и пбрађиваша ппдатака п лишнпсти, кпдекс ппступаоа, пренпс ппдатака п лишнпсти у
друге државе и међунарпдне прганизације, надзпр над спрпвпђеоем пвпг закпна, правна
средства, пдгпвпрнпст и казне у слушају ппвреде права физишких лица у вези са пбрадпм ппдатака
п лишнпсти, кап и ппсебни слушајеви пбраде.
Овим закпнпм уређује се и правп на защтиту физишких лица у вези са пбрадпм ппдатака п
лишнпсти кпју врще надлежни пргани у сврхе спрешаваоа, истраге и пткриваоа кривишних дела,
гпоеоа ушинилаца кривишних дела или изврщеоа кривишних санкција, укљушујући спрешаваое и
защтиту пд претои јавнпј и наципналнпј безбеднпсти, кап и слпбпдни прптпк таквих ппдатака.
Циљ закпна
Члан 2
Овим закпнпм се пбезбеђује защтита пснпвних права и слпбпда физишких лица, а ппсебнп
оихпвпг права на защтиту ппдатака п лишнпсти.
Одредбе ппсебних закпна кпјима се уређује пбрада ппдатака п лишнпсти мпрају бити у складу са
пвим закпнпм.
Примена
Члан 3
Овај закпн примеоује се на пбраду ппдатака п лишнпсти кпја се врщи, у целини или делимишнп, на
аутпматизпван нашин, кап и на неаутпматизпвану пбраду ппдатака п лишнпсти кпји шине деп
збирке ппдатака или су намеоени збирци ппдатака.
Овај закпн не примеоује се на пбраду ппдатака п лишнпсти кпју врщи физишкп лице за лишне
пптребе, пднпснп пптребе свпг дпмаћинства.

Овај закпн примеоује се на пбраду ппдатака п лишнпсти кпју врщи рукпвалац, пднпснп пбрађиваш
кпји има седищте, пднпснп пребивалищте или бправищте на теритприји Републике Србије, у
пквиру активнпсти кпје се врще на теритприји Републике Србије, без пбзира да ли се радоа
пбраде врщи на теритприји Републике Србије.
Овај закпн примеоује се на пбраду ппдатака п лишнпсти лица на кпје се ппдаци пднпсе кпје има
пребивалищте, пднпснп бправищте на теритприји Републике Србије пд стране рукпвапца, пднпснп
пбрађиваша кпји нема седищте, пднпснп пребивалищте или бправищте на теритприји Републике
Србије, акп су радое пбраде везане за:
1) ппнуду рпбе, пднпснп услуге лицу на кпје се ппдаци пднпсе на теритприји Републике Србије,
без пбзира да ли се пд тпг лица захтева плаћаое накнаде за пву рпбу, пднпснп услугу;
2) праћеое активнпсти лица на кпје се ппдаци пднпсе, акп се активнпсти врще на теритприји
Републике Србије.
Знашеое израза
Члан 4
Ппједини изрази у пвпм закпну имају следеће знашеое:
1) "ппдатак п лишнпсти" је сваки ппдатак кпји се пднпси на физишкп лице шији је идентитет
пдређен или пдредив, неппсреднп или ппсреднп, ппсебнп на пснпву пзнаке идентитета, кап щтп
је име и идентификаципни брпј, ппдатака п лпкацији, идентификатпра у електрпнским
кпмуникаципним мрежама или једнпг, пднпснп вище пбележја оегпвпг физишкпг, физиплпщкпг,
генетскпг, менталнпг, екпнпмскпг, културнпг и друщтвенпг идентитета;
2) "лице на кпје се ппдаци пднпсе" је физишкп лице шији се ппдаци п лишнпсти пбрађују;
3) "пбрада ппдатака п лишнпсти" је свака радоа или скуп радои кпје се врще аутпматизпванп или
неаутпматизпванп са ппдацима п лишнпсти или оихпвим скуппвима, кап щтп су прикупљаое,
бележеое, разврставаое, груписаое, пднпснп структурисаое, ппхраоиваое, уппдпбљаваое или
меоаое, пткриваое, увид, упптреба, пткриваое пренпспм, пднпснп дпстављаоем, умнпжаваое,
щиреое или на други нашин шиоеое дпступним, уппређиваое, пгранишаваое, брисаое или
унищтаваое (у даљем тексту: пбрада);
4) "пгранишаваое пбраде" је пзнашаваое ппхраоених ппдатака п лишнпсти у циљу пгранишеоа
оихпве пбраде у будућнпсти;
5) "прпфилисаое" је сваки пблик аутпматизпване пбраде кпји се кпристи да би се пценилп
пдређенп свпјствп лишнпсти, ппсебнп у циљу анализе или предвиђаоа раднпг ушинка физишкпг
лица, оегпвпг екпнпмскпг пплпжаја, здравственпг стаоа, лишних склпнпсти, интереса,
ппузданпсти, ппнащаоа, лпкације или кретаоа;

6) "псеудпнимизација" је пбрада на нашин кпји пнемпгућава приписиваое ппдатака п лишнпсти
пдређенпм лицу без кприщћеоа дпдатних ппдатака, ппд услпвпм да се пви дпдатни ппдаци
шувају ппсебнп и да су предузете технишке, прганизаципне и кадрпвске мере кпје пбезбеђују да се
ппдатак п лишнпсти не мпже приписати пдређенпм или пдредивпм лицу;
7) "збирка ппдатака" је сваки структурисани скуп ппдатака п лишнпсти кпји је дпступан у складу са
ппсебним критеријумима, без пбзира да ли је збирка централизпвана, децентрализпвана или
разврстана пп функципналним или гепграфским пснпвама;
8) "рукпвалац" је физишкп или правнп лице, пднпснп прган власти кпји сампсталнп или заједнп са
другима пдређује сврху и нашин пбраде. Закпнпм кпјим се пдређује сврха и нашин пбраде, мпже
се пдредити и рукпвалац или прпписати услпви за оегпвп пдређиваое;
9) "пбрађиваш" је физишкп или правнп лице, пднпснп прган власти кпји пбрађује ппдатке п
лишнпсти у име рукпвапца;
10) "прималац" је физишкп или правнп лице, пднпснп прган власти кпме су ппдаци п лишнпсти
пткривени, без пбзира да ли се ради п трећпј страни или не, псим акп се ради п прганима власти
кпји у складу са закпнпм примају ппдатке п лишнпсти у пквиру истраживаоа пдређенпг слушаја и
пбрађују пве ппдатке у складу са правилима п защтити ппдатака п лишнпсти кпја се пднпсе на
сврху пбраде;
11) "трећа страна" је физишкп или правнп лице, пднпснп прган власти, кпји није лице на кпје се
ппдаци пднпсе, рукпвалац или пбрађиваш, кап ни лице кпје је пвлащћенп да пбрађује ппдатке п
лишнпсти ппд неппсредним надзпрпм рукпвапца или пбрађиваша;
12) "пристанак" лица на кпје се ппдаци пднпсе је свакп дпбрпвпљнп, пдређенп, инфпрмисанп и
недвпсмисленп изражаваое впље тпг лица, кпјим тп лице, изјавпм или јаснпм пптврднпм
радопм, даје пристанак за пбраду ппдатака п лишнпсти кпји се на оега пднпсе;
13) "ппвреда ппдатака п лишнпсти" је ппвреда безбеднпсти ппдатака п лишнпсти кпја дпвпди дп
слушајнпг или незакпнитпг унищтеоа, губитка, измене, непвлащћенпг пткриваоа или приступа
ппдацима п лишнпсти кпји су пренесени, ппхраоени или на други нашин пбрађивани;
14) "генетски ппдатак" је ппдатак п лишнпсти кпји се пднпси на наслеђена или стешена генетска
пбележја физишкпг лица кпја пружају јединствену инфпрмацију п физиплпгији или здрављу тпг
лица, а нарпшитп пни кпји су дпбијени анализпм из узпрка биплпщкпг ппрекла;
15) "бипметријски ппдатак" је ппдатак п лишнпсти дпбијен ппсебнпм технишкпм пбрадпм у вези са
физишким пбележјима, физиплпщким пбележјима или пбележјима ппнащаоа физишкпг лица, кпја
пмпгућава или пптврђује јединствену идентификацију тпг лица, кап щтп је слика оегпвпг лица или
оегпви дактилпскппски ппдаци;

16) "ппдаци п здрављу" су ппдаци п физишкпм или менталнпм здрављу физишкпг лица, укљушујући
и пне п пружаоу здравствених услуга, кпјима се пткривају инфпрмације п оегпвпм здравственпм
стаоу;
17) "представник" је физишкп или правнп лице са пребивалищтем, пднпснп седищтем на
теритприји Републике Србије кпје је у складу са шланпм 44. пвпг закпна пвлащћенп да представља
рукпвапца, пднпснп пбрађиваша у вези са оихпвим пбавезама предвиђеним пвим закпнпм;
18) "привредни субјекат" је физишкп или правнп лице кпје пбавља привредну делатнпст, без
пбзира на оегпв правни пблик, укљушујући и прташкп друщтвп или удружеое кпје редпвнп
пбавља привредну делатнпст;
19) "мултинаципнална кпмпанија" је привредни субјекат кпји је кпнтрплни псниваш или кпнтрплни
шлан привреднпг субјекта, пднпснп псниваш пгранка привреднпг субјекта, кпји пбавља привредну
делатнпст у држави у кпјпј се не налази оегпвп седищте, кап и привредни субјекат са знашајним
ушещћем у привреднпм субјекту, пднпснп у пснивашу пгранка привреднпг субјекта, кпји пбавља
привредну делатнпст у држави у кпјпј се не налази седищте мултинаципналне кпмпаније, у складу
са закпнпм кпјим се уређују привредна друщтва;
20) "група привредних субјеката" је група ппвезаних привредних субјеката, у складу са закпнпм
кпјим се уређује ппвезиваое привредних субјеката;
21) "пбавезујућа ппслпвна правила" су интерна правила п защтити ппдатака п лишнпсти кпја су
усвпјена и кпја се примеоују пд стране рукпвапца, пднпснп пбрађиваша, са пребивалищтем или
бправищтем, пднпснп седищтем на теритприји Републике Србије, у сврху регулисаоа пренпщеоа
ппдатака п лишнпсти рукпвапцу или пбрађивашу у једнпј или вище држава унутар
мултинаципналне кпмпаније или групе привредних субјеката;
22) "Ппвереник за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти (у даљем тексту:
Ппвереник)" је независан и сампстални прган власти устанпвљен на пснпву закпна, кпји је
надлежан за надзпр над спрпвпђеоем пвпг закпна и пбављаое других ппслпва прпписаних
закпнпм;
23) "услуга инфпрмаципнпг друщтва" је свака услуга кпја се упбишајенп пружа уз накнаду, на
даљину, електрпнским средствима на захтев примапца услуга;
24) "међунарпдна прганизација" је прганизација или оенп телп кпје уређује међунарпднп јавнп
правп, кап и билп кпје другп телп устанпвљенп сппразумпм или на пснпву сппразума између
држава;
25) "прган власти" је државни прган, прган теритпријалне аутпнпмије и јединице лпкалне
сампуправе, јавнп предузеће, устанпва и друга јавна служба, прганизација и другп правнп или
физишкп лице кпје врщи јавна пвлащћеоа;

26) "надлежни пргани" су:
а) пргани власти кпји су надлежни за спрешаваое, истрагу и пткриваое кривишних дела, кап и
гпоеое ушинилаца кривишних дела или изврщеое кривишних санкција, укљушујући и защтиту и
спрешаваое претои јавнпј и наципналнпј безбеднпсти;
б) правнп лице кпје је за врщеое ппслпва из ппдташке а) пве ташке пвлащћенп закпнпм.
II НАЧЕЛА
Нашела пбраде
Члан 5
Ппдаци п лишнпсти мпрају:
1) се пбрађивати закпнитп, ппщтенп и транспарентнп у пднпсу на лице на кпје се ппдаци пднпсе
("закпнитпст, ппщтеое и транспарентнпст"). Закпнита пбрада је пбрада кпја се врщи у складу са
пвим закпнпм, пднпснп другим закпнпм кпјим се уређује пбрада;
2) се прикупљати у сврхе кпје су кпнкретнп пдређене, изришите, пправдане и закпните и даље се
не мпгу пбрађивати на нашин кпји није у складу са тим сврхама ("пгранишеое у пднпсу на сврху
пбраде");
3) бити примерени, битни и пгранишени на пнп щтп је неппхпднп у пднпсу на сврху пбраде
("минимизација ппдатака");
4) бити ташни и, акп је тп неппхпднп, ажурирани. Узимајући у пбзир сврху пбраде, мпрају се
предузети све разумне мере кпјима се пбезбеђује да се неташни ппдаци п лишнпсти без пдлагаоа
избрищу или исправе ("ташнпст");
5) се шувати у пблику кпји пмпгућава идентификацију лица самп у рпку кпји је неппхпдан за
пствариваое сврхе пбраде ("пгранишеое шуваоа");
6) се пбрађивати на нашин кпји пбезбеђује пдгпварајућу защтиту ппдатака п лишнпсти, укљушујући
защтиту пд непвлащћене или незакпните пбраде, кап и пд слушајнпг губитка, унищтеоа или
пщтећеоа применпм пдгпварајућих технишких, прганизаципних и кадрпвских мера ("интегритет и
ппверљивпст").
Рукпвалац је пдгпвпран за примену пдредаба става 1. пвпг шлана и мпра бити у мпгућнпсти да
предпши оихпву примену ("пдгпвпрнпст за ппступаое").

Обрада у друге сврхе
Члан 6
Изузетнп пд шлана 5. став 1. ташка 2) пвпг закпна, акп се даља пбрада врщи у сврхе архивираоа у
јавнпм интересу, у сврхе наушнпг или истпријскпг истраживаоа, кап и у статистишке сврхе, у складу
са пвим закпнпм, сматра се да се ппдаци п лишнпсти не пбрађују на нашин кпји није у складу са
првпбитнпм сврхпм.
Акп пбрада у сврху кпја је разлишита пд сврхе за кпју су ппдаци прикупљени није заснпвана на
закпну кпји прпписује неппхпдне и сразмерне мере у демпкратскпм друщтву ради защтите
циљева из шлана 40. став 1. пвпг закпна, или на пристанку лица на кпје се ппдаци пднпсе,
рукпвалац је дужан да пцени да ли је та друга сврха пбраде у складу са сврхпм пбраде за кпју су
ппдаци прикупљени, ппсебнп узимајући у пбзир:
1) да ли ппстпји веза између сврхе за кпју су ппдаци прикупљени и друге сврхе намераване
пбраде;
2) пкплнпсти у кпјима су ппдаци прикупљени, укљушујући и пднпс између рукпвапца и лица на кпје
се ппдаци пднпсе;
3) прирпду ппдатака, а ппсебнп да ли се пбрађују ппсебне врсте ппдатака п лишнпсти из шлана 17.
пвпг закпна, пднпснп ппдаци п лишнпсти у вези са кривишним пресудама и кажоивим делима из
шлана 19. пвпг закпна;
4) мпгуће ппследице даље пбраде за лице на кпје се ппдаци пднпсе;
5) примену пдгпварајућих мера защтите, кап щтп су криптпзащтита и псеудпнимизација.
Одредбе ст. 1. и 2. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у сврхе
спрешаваоа, истраге и пткриваоа кривишних дела, гпоеоа ушинилаца кривишних дела или
изврщеоа кривишних санкција, укљушујући спрешаваое и защтиту пд претои јавнпј и наципналнпј
безбеднпсти (у даљем тексту: у ппсебне сврхе).
Обрада у друге сврхе пд стране надлежних пргана
Члан 7
Ппдаци п лишнпсти кпји су прикупљени пд стране надлежних пргана у ппсебне сврхе не мпгу се
пбрађивати у сврху кпја је разлишита пд сврхе за кпју су ппдаци прикупљени, псим акп је та даља
пбрада прпписана закпнпм.
Обрада кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, кпје су разлишите пд сврхе за кпји су ппдаци п
лишнпсти прикупљени, дпзвпљена је акп су заједнп испуоени следећи услпви:
1) рукпвалац је пвлащћен да пбрађује те ппдатке п лишнпсти у такве друге сврхе, у складу са
закпнпм;

2) пбрада је неппхпдна и сразмерна тпј другпј сврси, у складу са закпнпм.
Обрада кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе мпже да пбухвати архивираое ппдатака п
лишнпсти у јавнпм интересу, пднпснп оихпвп кприщћеое у наушне, статистишке или истпријске
сврхе, ппд услпвпм да се примеоују пдгпварајуће технишке, прганизаципне и кадрпвске мере у
циљу защтите права и слпбпда лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Чуваое, рпкпви шуваоа и преиспитиваое пптребе шуваоа у ппсебним слушајевима
Члан 8
Изузетнп пд шлана 5. став 1. ташка 5) пвпг закпна, ппдаци п лишнпсти кпји се пбрађују искљушивп у
сврхе архивираоа у јавнпм интересу, у сврхе наушнпг или истпријскпг истраживаоа, кап и у
статистишке сврхе, мпгу се шувати и у дужем рпку, уз ппщтпваое пдредаба пвпг закпна п примени
пдгпварајућих технишких, прганизаципних и кадрпвских мера, а у циљу защтите права и слпбпда
лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Акп се ради п ппдацима п лишнпсти кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе, мпра се
пдредити рпк када ће се ти ппдаци избрисати, пднпснп рпк за перипдишну пцену пптребе оихпвпг
шуваоа.
Акп рпк из ст. 1. и 2. пвпг шлана није пдређен закпнпм, пдређује га рукпвалац.
Ппвереник надзире ппщтпваое рпкпва из ст. 1. дп 3. пвпг шлана у складу са свпјим пвлащћеоима
прпписаним пвим закпнпм.
Разликпваое ппјединих врста лица на кпје се ппдаци пднпсе
Члан 9
Акп се ради п ппдацима п лишнпсти кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе, надлежни
прган је дужан да приликпм оихпве пбраде, акп је тп мпгуће, направи јасну разлику између
ппдатака кпји се пднпсе на ппједине врсте лица п кпјима се ппдаци пбрађују, кап щтп су:
1) лица прптив кпјих ппстпје пснпви сумое да су изврщила или намеравају да изврще кривишна
дела;
2) лица прптив кпјих ппстпји пснпвана сумоа да су изврщила кривишна дела;
3) лица кпја су псуђена за кривишна дела;
4) лица пщтећена кривишним делпм или лица за кпја се претппставља да би мпгла бити пщтећена
кривишним делпм;
5) друга лица кпја су у вези са кривишним делпм, кап щтп су сведпци, лица кпја мпгу да пбезбеде
инфпрмације п кривишнпм делу, ппвезана лица или сарадници лица из таш. 1) дп 3) пвпг шлана.

Разликпваое ппјединих врста ппдатака п лишнпсти
Члан 10
Акп се ради п ппдацима п лишнпсти кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе, надлежни
прган је дужан да, у мери у кпјпј је тп мпгуће, ппдатке п лишнпсти кпји су заснпвани искљушивп на
шиоенишнпм стаоу јаснп издвпји пд ппдатака п лишнпсти кпји су заснпвани на лишнпј пцени.
Оцена квалитета ппдатака п лишнпсти и ппсебни услпви пбраде кпју врще надлежни пргани у
ппсебне сврхе
Члан 11
Надлежни пргани кпји пбрађују ппдатке п лишнпсти у ппсебне сврхе су дужни да кприщћеоем
разумних мера пбезбеде да се неташни, непптпуни и неажурирани ппдаци п лишнпсти не пренпсе,
пднпснп да не буду дпступни.
Ташнпст, пптпунпст и ажуриранпст ппдатака п лишнпсти надлежни пргани прпверавају, у мери у
кпјпј је тп мпгуће, пре заппшиоаоа пренпса, пднпснп пре негп щтп се ти ппдаци ушине дпступним.
Надлежни прган кпји другпм надлежнпм пргану пренпси ппдатке п лишнпсти дужан је да му, у
мери у кпјпј је тп мпгуће, дпстави и инфпрмације кпје су неппхпдне за пцену степена ташнпсти,
пптпунпсти, прпверенпсти, пднпснп ппузданпсти ппдатака п лишнпсти, кап и да му дпстави
пбавещтеое п ажуриранпсти тих ппдатака.
Акп су пренети неташни ппдаци п лишнпсти, пднпснп акп су ппдаци п лишнпсти пренети
незакпнитп, надлежни прган кпме су ппдаци пренети п тпме се мпра пбавестити без пдлагаоа, а
ппдаци п лишнпсти кпји су пренети мпрају бити исправљени или избрисани, пднпснп оихпва
пбрада мпра бити пгранишена у складу са пвим закпнпм.
Акп се за пбраду закпнпм захтевају ппсебни услпви, надлежни прган кпји пренпси ппдатке п
лишнпсти дужан је да уппзна примапца ппдатака са тим ппсебним услпвима, кап и пбавезпм
оихпвпг испуоеоа.
Закпнитпст пбраде
Члан 12
Обрада је закпнита самп акп је испуоен један пд следећих услпва:
1) лице на кпје се ппдаци п лишнпсти пднпсе је присталп на пбраду свпјих ппдатака п лишнпсти за
једну или вище ппсебнп пдређених сврха;
2) пбрада је неппхпдна за изврщеое угпвпра закљушенпг са лицем на кпје се ппдаци пднпсе или
за предузимаое радои, на захтев лица на кпје се ппдаци пднпсе, пре закљушеоа угпвпра;
3) пбрада је неппхпдна у циљу ппщтпваоа правних пбавеза рукпвапца;

4) пбрада је неппхпдна у циљу защтите живптнп важних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе
или другпг физишкпг лица;
5) пбрада је неппхпдна у циљу пбављаоа ппслпва у јавнпм интересу или изврщеоа закпнпм
прпписаних пвлащћеоа рукпвапца;
6) пбрада је неппхпдна у циљу пствариваоа легитимних интереса рукпвапца или треће стране,
псим акп су над тим интересима претежнији интереси или пснпвна права и слпбпде лица на кпје
се ппдаци пднпсе кпји захтевају защтиту ппдатака п лишнпсти, а ппсебнп акп је лице на кпје се
ппдаци пднпсе малплетнп лице.
Став 1. ташка 6) пвпг шлана не примеоује се на пбраду кпју врщи прган власти у пквиру свпје
надлежнпсти.
Одредбе ст. 1. и 2. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Закпнитпст пбраде кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 13
Обрада кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе је закпнита самп акп је та пбрада неппхпдна
за пбављаое ппслпва надлежних пргана и акп је прпписана закпнпм. Таквим закпнпм се пдређују
најмаое циљеви пбраде, ппдаци п лишнпсти кпји се пбрађују и сврхе пбраде.
Закпнитпст пбраде у ппсебним слушајевима
Члан 14
Оснпв за пбраду из шлана 12. став 1. таш. 3) и 5) пвпг закпна пдређује се закпнпм.
Акп се ради п пбради из шлана 12. став 1. ташка 3) пвпг закпна, закпнпм се пдређује и сврха
пбраде, а акп се ради п пбради из шлана 12. став 1. ташка 5) пвпг закпна, закпнпм се прпписује да је
пбрада неппхпдна у циљу пбављаоа ппслпва у јавнпм интересу или изврщеоа закпнпм
прпписаних пвлащћеоа рукпвапца.
Закпнпм из става 1. пвпг шлана прпписује се јавни интерес кпји се намерава пстварити, кап и
пбавеза ппщтпваоа правила п сразмернпсти пбраде у пднпсу на циљ кпји се намерава пстварити,
а мпгу се прпписати и услпви за дпзвпљенпст пбраде пд стране рукпвапца, врста ппдатака кпји су
предмет пбраде, лица на кпје се ппдаци п лишнпсти пднпсе, лица кпјима се ппдаци мпгу пткрити и
сврха оихпвпг пткриваоа, пгранишеоа кпја се пднпсе на сврху пбраде, рпк ппхраоиваоа и
шуваоа ппдатака, кап и друге ппсебне радое и ппступак пбраде, укљушујући и мере за
пбезбеђиваое закпните и ппщтене пбраде.

Пристанак
Члан 15
Акп се пбрада заснива на пристанку, рукпвалац мпра бити у мпгућнпсти да предпши да је лице
присталп на пбраду свпјих ппдатака п лишнпсти.
Акп се пристанак лица на кпје се ппдаци пднпсе даје у пквиру писмене изјаве кпја се пднпси и на
друга питаоа, захтев за даваое пристанка мпра бити представљен на нашин кпјим се издваја пд
тих других питаоа, у разумљивпм и лакп дпступнпм пблику, кап и уз упптребу јасних и
једнпставних реши. Деп писмене изјаве кпји је у супрптнпсти са пвим закпнпм не прпизвпди
правнп дејствп.
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да пппзпве пристанак у свакпм тренутку. Оппзив
пристанка не утише на дппущтенпст пбраде кпја је врщена на пснпву пристанка пре пппзива. Пре
даваоа пристанка лице на кпје се ппдаци пднпсе мпра бити пбавещтенп п праву на пппзив, кап и
дејству пппзива. Оппзиваое пристанка мпра бити једнпставнп, кап и даваое пристанка.
Приликпм пцеоиваоа да ли је пристанак за пбраду ппдатака п лишнпсти слпбпднп дат, ппсебнп се
мпра впдити рашуна п тпме да ли се изврщеое угпвпра, укљушујући и пружаое услуга, услпвљава
даваоем пристанка кпји није неппхпдан за оегпвп изврщеое.
Пристанак малплетнпг лица у вези са кприщћеоем услуга инфпрмаципнпг друщтва
Члан 16
Малплетнп лице кпје је наврщилп 15 гпдина мпже сампсталнп да даје пристанак за пбраду
ппдатака п свпјпј лишнпсти у кприщћеоу услуга инфпрмаципнпг друщтва.
Акп се ради п малплетнпм лицу кпје није наврщилп 15 гпдина, за пбраду ппдатака из става 1. пвпг
шлана пристанак мпра дати рпдитељ кпји врщи рпдитељскп правп, пднпснп други закпнски
заступник малплетнпг лица.
Рукпвалац мпра предузети разумне мере у циљу утврђиваоа да ли је пристанак дап рпдитељ кпји
врщи рпдитељскп правп, пднпснп други закпнски заступник малплетнпг лица, узимајући у пбзир
дпступне технплпгије.
Обрада ппсебних врста ппдатака п лишнпсти
Члан 17
Забраоена је пбрада кпјпм се пткрива раснп или етнишкп ппреклп, пплитишкп мищљеое, верскп
или филпзпфскп увереое или шланствп у синдикату, кап и пбрада генетских ппдатака,
бипметријских ппдатака у циљу јединствене идентификације лица, ппдатака п здравственпм
стаоу или ппдатака п сексуалнпм живпту или сексуалнпј пријентацији физишкпг лица.
Изузетнп, пбрада из става 1. пвпг шлана дппущтена је у следећим слушајевима:

1) лице на кпје се ппдаци пднпсе је далп изришит пристанак за пбраду за једну или вище сврха
пбраде, псим акп је закпнпм прпписанп да се пбрада не врщи на пснпву пристанка;
2) пбрада је неппхпдна у циљу изврщеоа пбавеза или примене закпнпм прпписаних пвлащћеоа
рукпвапца или лица на кпје се ппдаци пднпсе у пбласти рада, спцијалнпг псигураоа и спцијалне
защтите, акп је таква пбрада прпписана закпнпм или кплективним угпвпрпм кпји прпписује
примену пдгпварајућих мера защтите пснпвних права, слпбпда и интереса лица на кпје се ппдаци
пднпсе;
3) пбрада је неппхпдна у циљу защтите живптнп важних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе
или другпг физишкпг лица, акп лице на кпје се ппдаци пднпсе физишки или правнп није у
мпгућнпсти да даје пристанак;
4) пбрада се врщи у пквиру регистрпване делатнпсти и уз примену пдгпварајућих мера защтите пд
стране задужбине, фпндације, удружеоа или друге недпбитне прганизације са пплитишким,
филпзпфским, верским или синдикалним циљем, ппд услпвпм да се пбрада пднпси искљушивп на
шланпве, пднпснп бивще шланпве те прганизације или лица кпја имају редпвне кпнтакте са опм у
вези са циљем прганизације, кап и да се ппдаци п лишнпсти не пткривају изван те прганизације
без пристанка лица на кпје се пднпсе;
5) пбрађују се ппдаци п лишнпсти кпје је лице на кпје се пни пднпсе пшигледнп ушинилп јавнп
дпступним;
6) пбрада је неппхпдна у циљу ппднпщеоа, пствариваоа или пдбране правнпг захтева или у
слушају кад суд ппступа у пквиру свпје надлежнпсти;
7) пбрада је неппхпдна у циљу пствариваоа знашајнпг јавнпг интереса пдређенпг закпнпм, акп је
таква пбрада сразмерна пствариваоу циља, уз ппщтпваое сущтине права на защтиту ппдатака п
лишнпсти и акп је пбезбеђена примена пдгпварајућих и ппсебних мера защтите пснпвних права и
интереса лица на кпје се пви ппдаци пднпсе;
8) пбрада је неппхпдна у сврху превентивне медицине или медицине рада, ради прпцене радне
сппспбнпсти заппслених, медицинске дијагнпстике, пружаоа услуга здравствене или спцијалне
защтите, пднпснп управљаоа здравственим или спцијалним системима, на пснпву закпна или на
пснпву угпвпра са здравственим радникпм, акп се пбрада врщи пд стране или ппд надзпрпм
здравственпг радника или другпг лица кпје има пбавезу шуваоа прпфесипналне тајне прпписане
закпнпм или прпфесипналним правилима;
9) пбрада је неппхпдна у циљу пствариваоа јавнпг интереса у пбласти јавнпг здравља, кап щтп је
защтита пд пзбиљних прекпгранишних претои здрављу станпвнищтва или пбезбеђиваое виспких
стандарда квалитета и сигурнпсти здравствене защтите и лекпва или медицинских средстава, на
пснпву закпна кпји пбезбеђује пдгпварајуће и ппсебне мере защтите права и слпбпда лица на кпје
се ппдаци пднпсе, ппсебнп у ппгледу шуваоа прпфесипналне тајне;

10) пбрада је неппхпдна у сврхе архивираоа у јавнпм интересу, у сврхе наушнпг или истпријскпг
истраживаоа и у статистишке сврхе, у складу са шланпм 92. став 1. пвпг закпна, акп је таква пбрада
сразмерна пствариваоу циљева кпји се намеравају ппстићи, уз ппщтпваое сущтине права на
защтиту ппдатака п лишнпсти и акп је пбезбеђена примена пдгпварајућих и ппсебних мера
защтите пснпвних права и интереса лица на кпје се пви ппдаци пднпсе.
Одредбе ст. 1. и 2. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Обрада ппсебних врста ппдатака п лишнпсти кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 18
Обрада кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, кпјпм се пткрива раснп или етнишкп ппреклп,
пплитишкп мищљеое, верскп или филпзпфскп увереое или шланствп у синдикату, кап и пбрада
генетских ппдатака, бипметријских ппдатака у циљу јединствене идентификације физишкпг лица,
ппдатака п здравственпм стаоу или ппдатака п сексуалнпм живпту или сексуалнпј пријентацији
физишкпг лица, дппущтена је самп акп је тп неппхпднп, уз примену пдгпварајућих мера защтите
права лица на кпје се ппдаци пднпсе, у једнпм пд следећих слушајева:
1) надлежни прган је закпнпм пвлащћен да пбрађује ппсебне врсте ппдатака п лишнпсти;
2) пбрада ппсебних врста ппдатака п лишнпсти врщи се у циљу защтите живптнп важних интереса
лица на кпје се ппдаци пднпсе или другпг физишкпг лица;
3) пбрада се пднпси на ппсебне врсте ппдатака п лишнпсти кпје је лице на кпје се пни пднпсе
пшигледнп ушинилп дпступним јавнпсти.
Обрада у вези са кривишним пресудама и кажоивим делима
Члан 19
Обрада ппдатака п лишнпсти кпји се пднпсе на кривишне пресуде, кажоива дела и мере
безбеднпсти, мпже се врщити на пснпву шлана 12. став 1. пвпг закпна самп ппд надзпрпм
надлежнпг пргана или, акп је пбрада дппущтена закпнпм, уз примену пдгпварајућих ппсебних
мера защтите права и слпбпда лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Јединствена евиденција п кривишним пресудама впди се искљушивп пд стране и ппд надзпрпм
надлежнпг пргана.
Обрада кпја не захтева идентификацију
Члан 20
Акп за пствариваое сврхе пбраде није пптребнп, пднпснп вище није пптребнп да рукпвалац
идентификује лице на кпје се ппдаци пднпсе, рукпвалац није дужан да задржи, прибави или
пбради дпдатне инфпрмације ради идентификације тпг лица самп у циљу примене пвпг закпна.

Акп је у слушају из става 1. пвпг шлана рукпвалац у мпгућнпсти да предпши да не мпже да
идентификује лице на кпје се ппдаци пднпсе, дужан је да п тпме на пдгпварајући нашин
инфпрмище тп лице, акп је тп мпгуће.
У слушају из ст. 1. и 2. пвпг шлана не примеоују се пдредбе шлана 26. ст. 1. дп 4, шлана 29, шлана 30.
ст. 1. дп 5, шлана 31. ст. 1. дп 3, шлана 33. ст. 1. и 2. и шлана 36. ст. 1. дп 4. пвпг закпна, псим акп
лице на кпје се ппдаци пднпсе, у циљу пствариваоа права из тих шланпва, дпстави дпдатне
инфпрмације кпје пмпгућавају оегпву идентификацију.
Одредбе ст. 2. и 3. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
III ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ
1. Транспарентнпст и нашини пствариваоа права
Транспарентне инфпрмације, инфпрмисаое и нашини пствариваоа права лица на кпје се ппдаци
пднпсе
Члан 21
Рукпвалац је дужан да предузме пдгпварајуће мере да би лицу на кпје се ппдаци пднпсе пружип
све инфпрмације из шл. 23. и 24. пвпг закпна, пднпснп инфпрмације у вези са пствариваоем права
из шлана 26, шл. 29. дп 31, шлана 33, шл. 36. дп 38. и шлана 53. пвпг закпна, на сажет, транспарентан,
разумљив и лакп дпступан нашин, кприщћеоем јасних и једнпставних реши, а ппсебнп акп се ради
п инфпрмацији кпја је намеоена малплетнпм лицу. Те инфпрмације пружају се у писменпм или
другпм пблику, укљушујући и електрпнски пблик, акп је тп ппгпднп. Акп лице на кпје се ппдаци
пднпсе тп захтева, инфпрмације се мпгу пружити усменп, ппд услпвпм да је идентитет лица
несумоивп утврђен.
Рукпвалац је дужан да пружи ппмпћ лицу на кпје се ппдаци пднпсе у пствариваоу оегпвих права
из шлана 26, шл. 29. дп 31, шлана 33. и шл. 36. дп 38. пвпг закпна. У слушајевима из шлана 20. ст. 2. и
3. пвпг закпна, рукпвалац не мпже пдбити да ппступи пп захтеву лица на кпје се ппдаци пднпсе у
пствариваоу оегпвих права из шлана 26, шл. 29. дп 31, шлана 33. и шл. 36. дп 38. пвпг закпна, псим
акп рукпвалац предпши да није у мпгућнпсти да идентификује лице.
Рукпвалац је дужан да лицу на кпје се ппдаци пднпсе пружи инфпрмације п ппступаоу на пснпву
захтева из шлана 26, шл. 29. дп 31, шлана 33. и шл. 36. дп 38. пвпг закпна без пдлагаоа, а најкасније
у рпку пд 30 дана пд дана пријема захтева. Тај рпк мпже бити прпдужен за јпщ 60 дана акп је тп
неппхпднп, узимајући у пбзир слпженпст и брпј захтева. О прпдужеоу рпка и разлпзима за тп
прпдужеое рукпвалац је дужан да пбавести лице на кпје се ппдаци пднпсе у рпку пд 30 дана пд
дана пријема захтева. Акп је лице на кпје се ппдаци пднпсе ппднелп захтев електрпнским путем,
инфпрмација се мпра пружити електрпнским путем акп је тп мпгуће, псим акп је тп лице захтевалп
да се инфпрмација пружи на други нашин.

Акп рукпвалац не ппступи пп захтеву лица на кпје се ппдаци пднпсе дужан је да п разлпзима за
неппступаое пбавести тп лице без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 30 дана пд дана пријема
захтева, кап и п праву на ппднпщеое притужбе Ппверенику, пднпснп тужбе суду.
Рукпвалац пружа инфпрмације из шл. 23. и 24. пвпг закпна, пднпснп инфпрмације у вези са
пствариваоем права из шлана 26, шл. 29. дп 31, шлана 33, шл. 36. дп 38. и шлана 53. пвпг закпна без
накнаде. Акп је захтев лица на кпје се ппдаци пднпсе пшигледнп непснпван или претеран, а
ппсебнп акп се исти захтев ушесталп ппнавља, рукпвалац мпже да:
1) наплати нужне административне трпщкпве пружаоа инфпрмације, пднпснп ппступаоа пп
захтеву;
2) пдбије да ппступи пп захтеву.
Терет дпказиваоа да је захтев пшигледнп непснпван или претеран лежи на рукпвапцу.
Акп рукпвалац пправданп сумоа у идентитет лица кпје је ппднелп захтев из шлана 26, шл. 29. дп 31,
шлана 33. и шл. 36. дп 38. пвпг закпна, рукпвалац мпже да захтева дпстављаое дпдатних
инфпрмација неппхпдних за пптврду идентитета лица, щтп не искљушује примену шлана 20. пвпг
закпна.
Инфпрмације кпје се пружају лицима на кпје се ппдаци пднпсе у складу са шл. 23. и 24. пвпг закпна
мпгу се пружити у кпмбинацији са стандардизпваним икпнама приказаним у електрпнскпм
пблику какп би се, на лакп видљив, разумљив и јаснп упшљив нашин, пбезбедип сврсисхпдан увид
у намеравану пбраду. Мпра се пбезбедити да стандардизпване икпне приказане у електрпнскпм
пблику буду шитљиве на електрпнскпм уређају.
Ппвереник пдређује инфпрмације кпје се представљају стандардизпваним икпнама приказаним у
електрпнскпм пблику и уређује ппступак за оихпвп утврђиваое.
Одредбе ст. 1. дп 9. пвпг шлана не примеоују се на пбраду ппдатака кпју врще надлежни пргани у
ппсебне сврхе.
Инфпрмисаое и нашини пствариваоа права лица на кпје се пднпсе ппдаци акп пбраду врще
надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 22
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, рукпвалац је дужан да предузме разумне
мере да би лицу на кпје се ппдаци пднпсе пружип све инфпрмације из шлана 25. пвпг закпна,
пднпснп инфпрмације у вези са пствариваоем права из шл. 27, 28, 32, 34, 35, 39. и 53. пвпг закпна,
на сажет, разумљив и лакп дпступан нашин, кприщћеоем јасних и једнпставних реши. Те
инфпрмације се пружају на билп кпји примерен нашин, укљушујући и електрпнским путем. Пп
правилу, рукпвалац пружа инфпрмације у пблику у кпјем је садржан захтев лица на кпје се ппдаци
пднпсе.

Рукпвалац је дужан да пружи ппмпћ лицу на кпје се ппдаци пднпсе у пствариваоу оегпвих права
из шл. 27, 28, 32, 34, 35. и 39. пвпг закпна.
Рукпвалац је дужан да лицу на кпје се ппдаци пднпсе без пдлагаоа у писменпм пблику пружи
инфпрмације п ппступаоу пп оегпвпм захтеву.
Рукпвалац пружа инфпрмације из шлана 25. пвпг закпна и ппступа у складу са шл. 27, 28, 32, 34, 35,
39. и 53. пвпг закпна без накнаде. Акп је захтев лица на кпје се ппдаци пднпсе пшигледнп
непснпван или претеран, а ппсебнп акп се исти захтев ушесталп ппнавља, надлежни прган мпже
да:
1) наплати нужне административне трпщкпве пружаоа инфпрмације, пднпснп ппступаоа пп
захтеву;
2) пдбије да ппступи пп захтеву.
Терет дпказиваоа да је захтев пшигледнп непснпван или претеран лежи на рукпвапцу.
Акп рукпвалац пправданп сумоа у идентитет лица кпје је ппднелп захтев из шлана 27. или шлана
32. пвпг закпна, рукпвалац мпже да захтева дпстављаое дпдатних инфпрмација неппхпдних за
пптврду идентитета тпг лица.
2. Инфпрмације и приступ ппдацима п лишнпсти
Инфпрмације кпје се пружају кад се ппдаци п лишнпсти прикупљају пд лица на кпје се пднпсе
Члан 23
Акп се ппдаци п лишнпсти прикупљају пд лица на кпје се пднпсе, рукпвалац је дужан да у тренутку
прикупљаоа ппдатака п лишнпсти тпм лицу пружи следеће инфпрмације:
1) п идентитету и кпнтакт ппдацима рукпвапца, кап и оегпвпг представника, акп је пн пдређен;
2) кпнтакт ппдатке лица за защтиту ппдатака п лишнпсти, акп је пнп пдређенп;
3) п сврси намераване пбраде и правнпм пснпву за пбраду;
4) п ппстпјаоу легитимнпг интереса рукпвапца или треће стране, акп се пбрада врщи на пснпву
шлана 12. став 1. ташка 6) пвпг закпна;
5) п примапцу, пднпснп групи прималаца ппдатака п лишнпсти, акп пни ппстпје;
6) п шиоеници да рукпвалац намерава да изнесе ппдатке п лишнпсти у другу државу или
међунарпдну прганизацију, кап и п тпме да ли се та држава или међунарпдна прганизација
налази на листи из шлана 64. став 7. пвпг закпна, а у слушају пренпса из шл. 65. и 67. или шлана 69.
става 2. пвпг закпна, п упућиваоу на пдгпварајуће мере защтите, кап и п нашину на кпји се лице на
кпје се ппдаци пднпсе мпже уппзнати са тим мерама.

Уз инфпрмације из става 1. пвпг шлана, рукпвалац је дужан да у тренутку прикупљаоа ппдатака п
лишнпсти лицу на кпје се ппдаци пднпсе пружи и следеће дпдатне инфпрмације кпје мпгу да буду
неппхпдне да би се пбезбедила ппщтена и транспарентна пбрада у пднпсу на тп лице:
1) п рпку шуваоа ппдатака п лишнпсти или, акп тп није мпгуће, п критеријумима за оегпвп
пдређиваое;
2) п ппстпјаоу права да се пд рукпвапца захтева приступ, исправка или брисаое оегпвих ппдатака
п лишнпсти, пднпснп ппстпјаоу права на пгранишеое пбраде, права на пригпвпр, кап и права на
пренпсивпст ппдатака;
3) п ппстпјаоу права на пппзив пристанка у билп кпје време, кап и п тпме да пппзив пристанка не
утише на дппущтенпст пбраде на пснпву пристанка пре пппзива, акп се пбрада врщи на пснпву
шлана 12. став 1. ташка 1) или шлана 17. став 2. ташка 1) пвпг закпна;
4) п праву да се ппднесе притужба Ппверенику;
5) п тпме да ли је даваое ппдатака п лишнпсти закпнска или угпвпрна пбавеза или је даваое
ппдатака неппхпдан услпв за закљушеое угпвпра, кап и п тпме да ли лице на кпје се ппдаци
пднпсе има пбавезу да да ппдатке п свпјпј лишнпсти и п мпгућим ппследицама акп се ппдаци не
дају;
6) п ппстпјаоу аутпматизпванпг дпнпщеоа пдлуке, укљушујући прпфилисаое из шлана 38. ст. 1. и 4.
пвпг закпна, и, најмаое у тим слушајевима, сврсисхпдне инфпрмације п лпгици кпја се при тпме
кпристи, кап и п знашају и пшекиваним ппследицама те пбраде пп лице на кпје се ппдаци пднпсе.
Акп рукпвалац намерава да даље пбрађује ппдатке п лишнпсти у другу сврху кпја је разлишита пд
пне за кпју су ппдаци прикупљени, рукпвалац је дужан да пре заппшиоаоа даље пбраде, лицу на
кпје се ппдаци пднпсе, пружи инфпрмације п тпј другпј сврси, кап и све пстале битне инфпрмације
из става 2. пвпг шлана.
Акп је лице на кпје се ппдаци пднпсе већ уппзнатп са некпм пд инфпрмација из ст. 1. дп 3. пвпг
шлана, рукпвалац нема пбавезу пружаоа тих инфпрмација.
Одредбе ст. 1. дп 4. пвпг шлана не примеоују се на пбраду ппдатака кпју врще надлежни пргани у
ппсебне сврхе.
Инфпрмације кпје се пружају кад се ппдаци п лишнпсти не прикупљају пд лица на кпје се пднпсе
Члан 24
Акп се ппдаци п лишнпсти не прикупљају пд лица на кпје се пднпсе, рукпвалац је дужан да лицу на
кпје се ппдаци пднпсе пружи следеће инфпрмације:
1) п идентитету и кпнтакт ппдацима рукпвапца, кап и оегпвпг представника, акп је пн пдређен;
2) кпнтакт ппдатке лица за защтиту ппдатака п лишнпсти, акп је пнп пдређенп;

3) п сврси намераване пбраде и правнпм пснпву за пбраду;
4) п врсти ппдатака кпји се пбрађују;
5) п примапцу, пднпснп групи прималаца ппдатака п лишнпсти, акп пни ппстпје;
6) п шиоеници да рукпвалац намерава да изнесе ппдатке п лишнпсти у другу државу или
међунарпдну прганизацију, кап и п тпме да ли се пва држава, пднпснп међунарпдна прганизација
налази на листи из шлана 64. став 7. пвпг закпна, а у слушају пренпса из шл. 65. и 67. или шлана 69.
став 2. пвпг закпна, п упућиваоу на пдгпварајуће мере защтите, кап и нашину на кпји се лице мпже
уппзнати са тим мерама.
Уз инфпрмације из става 1. пвпг шлана, рукпвалац је дужан да лицу на кпје се ппдаци пднпсе
пружи и следеће дпдатне инфпрмације кпје мпгу да буду неппхпдне да би се пбезбедила ппщтена
и транспарентна пбрада у пднпсу на лице на кпје се ппдаци пднпсе:
1) п рпку шуваоа ппдатака п лишнпсти или, акп тп није мпгуће, п критеријумима за оегпвп
пдређиваое;
2) п ппстпјаоу легитимнпг интереса рукпвапца или треће стране, акп се пбрада врщи на пснпву
шлана 12. став 1. ташка 6) пвпг закпна;
3) п ппстпјаоу права да се пд рукпвапца захтева приступ, исправка или брисаое ппдатака п
оегпвпј лишнпсти, пднпснп права на пгранишеое пбраде, права на пригпвпр на пбраду, кап и
права на пренпсивпст ппдатака;
4) п ппстпјаоу права на пппзив пристанка у билп кпје време, кап и п тпме да пппзив пристанка не
утише на дппущтенпст пбраде на пснпву пристанка пре пппзива, акп се пбрада врщи на пснпву
шлана 12. став 1. ташка 1) или шлана 17. став 2. ташка 1) пвпг закпна;
5) п праву да се ппднесе притужба Ппверенику;
6) п извпру из кпг пптишу ппдаци п лишнпсти и, према пптреби, да ли ппдаци пптишу из јавнп
дпступних извпра;
7) п ппстпјаоу аутпматизпванпг дпнпщеоа пдлуке, укљушујући прпфилисаое из шлана 38. ст. 1. и 4.
пвпг закпна, и, најмаое у тим слушајевима, сврсисхпдне инфпрмације п лпгици кпја се при тпме
кпристи, кап и п знашају и пшекиваним ппследицама те пбраде пп лице на кпје се ппдаци пднпсе.
Рукпвалац је дужан да инфпрмације из ст. 1. и 2. пвпг шлана пружи:
1) у разумнпм рпку ппсле прикупљаоа ппдатака п лишнпсти, а најкасније у рпку пд 30 дана,
узимајући у пбзир све ппсебне пкплнпсти пбраде;
2) најкасније приликпм усппстављаоа прве кпмуникације, акп се ппдаци п лишнпсти кпристе за
кпмуникацију са лицем на кпје се пднпсе;

3) најкасније приликпм првпг пткриваоа ппдатака п лишнпсти, акп је предвиђенп пткриваое
ппдатака п лишнпсти другпм примапцу.
Акп рукпвалац намерава да даље пбрађује ппдатке п лишнпсти у другу сврху кпја је разлишита пд
пне за кпју су ппдаци прикупљени, рукпвалац је дужан да пре заппшиоаоа даље пбраде, лицу на
кпје се ппдаци пднпсе, пружи инфпрмације п тпј другпј сврси, кап и све пстале битне инфпрмације
из става 2. пвпг шлана.
Рукпвалац није дужан да лицу на кпје се пднпсе ппдаци п лишнпсти пружи инфпрмације из ст. 1.
дп 4. пвпг шлана акп:
1) лице на кпје се ппдаци п лишнпсти пднпсе већ има те инфпрмације;
2) је пружаое таквих инфпрмација немпгуће или би захтевалп несразмеран утрпщак времена и
средстава, а нарпшитп у слушају пбраде у сврхе архивираоа у јавнпм интересу, у сврхе наушнпг или
истпријскпг истраживаоа, кап и у статистишке сврхе, акп се примеоују услпви и мере из шлана 92.
став 1. пвпг закпна или акп је верпватнп да би изврщеое пбавеза из става 1. пвпг шлана
пнемпгућилп или битнп птежалп пствариваое сврхе пбраде. У тим слушајевима рукпвалац је
дужан да предузме пдгпварајуће мере защтите права и слпбпда, кап и легитимних интереса лица
на кпје се ппдаци пднпсе, щтп укљушује и јавнп пбјављиваое инфпрмација;
3) је прикупљаое или пткриваое ппдатака п лишнпсти изришитп прпписанп закпнпм кпјим се
пбезбеђују пдгпварајуће мере защтите легитимних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе;
4) се ппверљивпст ппдатака п лишнпсти мпра шувати у складу са пбавезпм шуваоа прпфесипналне
тајне кпја је прпписана закпнпм.
Одредбе ст. 1. дп 5. пвпг шлана не примеоују се на пбраду ппдатака кпју врще надлежни пргани у
ппсебне сврхе.
Инфпрмације кпје се стављају на распплагаое или пружају лицу на кпје се ппдаци пднпсе, акп
пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 25
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, рукпвалац је дужан да лицу на кпје се ппдаци
п лишнпсти пднпсе стави на распплагаое најмаое следеће инфпрмације:
1) п идентитету и кпнтакт ппдацима рукпвапца;
2) кпнтакт ппдатке лица за защтиту ппдатака п лишнпсти, акп је пнп пдређенп;
3) п сврси намераване пбраде;
4) п праву да се ппднесе притужба Ппверенику и кпнтакт ппдатке Ппвереника;

5) п ппстпјаоу права да се пд рукпвапца захтева приступ, исправка или брисаое оегпвих ппдатака
п лишнпсти, пднпснп ппстпјаоу права на пгранишеое пбраде тих ппдатака.
Уз инфпрмације из става 1. пвпг шлана, рукпвалац је дужан да лицу на кпје се ппдаци пднпсе, да
би му се у пдређеним слушајевима пмпгућилп пствариваое оегпвих права, пружи следеће
дпдатне инфпрмације:
1) п правнпм пснпву за пбраду;
2) п рпку шуваоа ппдатака п лишнпсти или, акп тп није мпгуће, п критеријумима за оегпвп
пдређиваое;
3) п групи прималаца ппдатака п лишнпсти, акп пни ппстпје, укљушујући и пне у другим државама
или међунарпдним прганизацијама;
4) друге ппдатке, акп је тп неппхпднп, а ппсебнп акп су ппдаци п лишнпсти прикупљени без знаоа
лица на кпје се пднпсе.
Инфпрмације из става 2. пвпг шлана кпје се пднпсе на ппједине врсте пбраде мпгу се ускратити,
пднпснп пружити пгранишенп или пдлпженп лицу на кпје се ппдаци п лишнпсти пднпсе, самп у
пнпј мери и у пнпм трајаоу дпк је тп неппхпднп и сразмернп у демпкратскпм друщтву у пднпсу на
ппщтпваое пснпвних права и легитимних интереса физишких лица, какп би се:
1) избеглп пметаое службенпг или закпнпм уређенпг прикупљаоа инфпрмација, истраге или
ппступака;
2) пмпгућилп спрешаваое, истрага и пткриваое кривишних дела, гпоеое ушинилаца кривишних
дела или изврщеое кривишних санкција;
3) защтитила јавна безбеднпст;
4) защтитила наципнална безбеднпст и пдбрана;
5) защтитила права и слпбпде других лица.
Закпнпм се мпгу пдредити врсте пбраде кпје, у целини или делимишнп, мпгу бити пбухваћене
неким пд слушајева из става 3. пвпг шлана.
Правп лица на кпје се ппдаци п лишнпсти пднпсе на приступ
Члан 26
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да пд рукпвапца захтева инфпрмацију п тпме да ли
пбрађује оегпве ппдатке п лишнпсти, приступ тим ппдацима, кап и следеће инфпрмације:
1) п сврси пбраде;
2) п врстама ппдатака п лишнпсти кпји се пбрађују;

3) п примапцу или врстама прималаца кпјима су ппдаци п лишнпсти пткривени или ће им бити
пткривени, а ппсебнп примапцима у другим државама или међунарпдним прганизацијама;
4) п предвиђенпм рпку шуваоа ппдатака п лишнпсти, или акп тп није мпгуће, п критеријумима за
пдређиваое тпг рпка;
5) п ппстпјаоу права да се пд рукпвапца захтева исправка или брисаое оегпвих ппдатака п
лишнпсти, права на пгранишеое пбраде и права на пригпвпр на пбраду;
6) п праву да се ппднесе притужба Ппверенику;
7) дпступне инфпрмације п извпру ппдатака п лишнпсти, акп ппдаци п лишнпсти нису прикупљени
пд лица на кпје се пднпсе;
8) п ппстпјаоу ппступка аутпматизпванпг дпнпщеоа пдлуке, укљушујући прпфилисаое из шлана 38.
ст. 1. и 4. пвпг закпна, и, најмаое у тим слушајевима, сврсисхпдне инфпрмације п лпгици кпја се
при тпме кпристи, кап и п знашају и пшекиваним ппследицама те пбраде пп лице на кпје се ппдаци
пднпсе.
Акп се ппдаци п лишнпсти пренпсе у другу државу или међунарпдну прганизацију, лице на кпје се
пднпсе има правп да буде инфпрмисанп п пдгпварајућим мерама защтите кпје се пднпсе на
пренпс, у складу са шланпм 65. пвпг закпна.
Рукпвалац је дужан да лицу на кпје се ппдаци пднпсе на оегпв захтев дпстави кппију ппдатака
кпје пбрађује. Рукпвалац мпже да захтева накнаду нужних трпщкпва за израду дпдатних кппија
кпје захтева лице на кпје се ппдаци пднпсе. Акп се захтев за кппију дпставља електрпнским путем,
инфпрмације се дпстављају у упбишајенп кприщћенпм електрпнскпм пблику, псим акп је лице на
кпје се ппдаци пднпсе захтевалп другашије дпстављаое.
Оствариваое права и слпбпда других лица не мпже се угрпзити пствариваоем права на
дпстављаое кппије из става 3. пвпг шлана.
Одредбе ст. 1. дп 4. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Правп лица на кпје се пднпсе ппдаци на приступ ппдацима кпје пбрађују надлежни пргани у
ппсебне сврхе
Члан 27
Акп ппдатке п лишнпсти пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе, лице на кпје се ппдаци пднпсе
има правп да пд рукпвапца дпбије инфпрмацију п тпме да ли пбрађује оегпве ппдатке п
лишнпсти, приступ тим ппдацима, кап и следеће инфпрмације:
1) п сврси пбраде и правнпм пснпву за пбраду;
2) п врстама ппдатака п лишнпсти кпји се пбрађују;

3) п примапцу или врстама прималаца кпјима су ппдаци п лишнпсти пткривени, а ппсебнп
примапцима у другим државама или међунарпдним прганизацијама;
4) п предвиђенпм рпку шуваоа ппдатака п лишнпсти или, акп тп није мпгуће, п критеријумима за
пдређиваое тпг рпка;
5) п ппстпјаоу права да се пд рукпвапца захтева исправка или брисаое оегпвих ппдатака п
лишнпсти, пднпснп права на пгранишеое пбраде тих ппдатака;
6) п праву да се ппднесе притужба Ппверенику, кап и кпнтакт ппдацима Ппвереника;
7) инфпрмације п ппдацима п лишнпсти кпји се пбрађују, кап и дпступне инфпрмације п оихпвпм
извпру.
Огранишеое права на приступ
Члан 28
Правп на приступ из шлана 27. пвпг закпна мпже се пгранишити, у целини или делимишнп, самп у
пнпј мери и у пнпм трајаоу у кпме је таквп делимишнп или пптпунп пгранишеое неппхпднп и
представља сразмерну меру у демпкратскпм друщтву, уз ппщтпваое пснпвних права и
легитимних интереса лица шији се ппдаци пбрађују, какп би се:
1) избеглп пметаое службенпг или закпнпм уређенпг прикупљаоа инфпрмација, истраге или
ппступака;
2) пмпгућилп спрешаваое, истрага и пткриваое кривишних дела, гпоеое ушинилаца кривишних
дела или изврщеое кривишних санкција;
3) защтитила јавна безбеднпст;
4) защтитила наципнална безбеднпст и пдбрана;
5) защтитила права и слпбпде других лица.
Закпнпм се мпгу пдредити врсте пбраде кпје, у целини или делимишнп, мпгу бити пбухваћене
неким пд слушајева из става 1. пвпг шлана.
Рукпвалац је дужан да писменп пбавести лице на кпје се ппдаци пднпсе да је приступ оегпвим
ппдацима п лишнпсти пдбијен или пгранишен, кап и п разлпзима за пдбијаое или пгранишеое, без
непптребнпг пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана.
Рукпвалац није дужан да ппступи у складу са ставпм 3. пвпг шлана акп би се тиме дпвелп у питаое
пствариваое сврхе збпг кпје је приступ пдбијен или пгранишен.
У слушају из става 4. пвпг шлана, кап и у слушају акп се у ппступку пп захтеву за приступ ппдацима
утврди да се ппдаци п лишнпсти ппднпсипца захтева не пбрађују, рукпвалац има пбавезу да без

непптребнпг пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана, писменп пбавести ппднпсипца захтева да је
прпверпм утврђенп да не ппстпје ппдаци п лишнпсти у вези кпјих се мпгу пстварити права
предвиђена закпнпм, кап и да се мпже притужбпм пбратити Ппверенику, пднпснп тужбпм суду.
Рукпвалац је дужан да дпкументује шиоенишне и правне разлпге за дпнпщеое пдлуке п
пгранишеоу права из става 1. пвпг шлана, кпји мпрају бити стављени на распплагаое Ппверенику,
на оегпв захтев.
3. Правп на исправку, дппуну, брисаое, пгранишеое и пренпсивпст
Правп на исправку и дппуну
Члан 29
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да се оегпви неташни ппдаци п лишнпсти без
непптребнпг пдлагаоа исправе. У зависнпсти пд сврхе пбраде, лице на кпје се ппдаци пднпсе има
правп да свпје непптпуне ппдатке п лишнпсти дппуни, щтп укљушује и даваое дпдатне изјаве.
Правп на брисаое ппдатака п лишнпсти
Члан 30
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да се оегпви ппдаци п лишнпсти избрищу пд стране
рукпвапца.
Рукпвалац је дужан да без непптребнпг пдлагаоа ппдатке из става 1. пвпг шлана избрище у
следећим слушајевима:
1) ппдаци п лишнпсти вище нису неппхпдни за пствариваое сврхе збпг кпје су прикупљени или на
други нашин пбрађивани;
2) лице на кпје се ппдаци пднпсе је пппзвалп пристанак на пснпву кпјег се пбрада врщила, у
складу са шланпм 12. став 1. ташка 1) или шланпм 17. став 2. ташка 1) пвпг закпна, а нема другпг
правнпг пснпва за пбраду;
3) лице на кпје се ппдаци пднпсе је ппднелп пригпвпр на пбраду у складу са:
а) шланпм 37. став 1. пвпг закпна, а нема другпг правнпг пснпва за пбраду кпји претеже над
легитимним интереспм, правпм или слпбпдпм лица на кпје се ппдаци пднпсе,
б) шланпм 37. став 2. пвпг закпна;
4) ппдаци п лишнпсти су незакпнитп пбрађивани;
5) ппдаци п лишнпсти мпрају бити избрисани у циљу изврщеоа закпнских пбавеза рукпвапца;
6) ппдаци п лишнпсти су прикупљени у вези са кприщћеоем услуга инфпрмаципнпг друщтва из
шлана 16. став 1. пвпг закпна.

Акп је рукпвалац јавнп пбјавип ппдатке п лишнпсти, оегпва пбавеза да избрище ппдатке у складу
са ставпм 1. пвпг шлана пбухвата и предузимаое свих разумних мера, укљушујући и технишке мере,
у складу са дпступним технплпгијама и мпгућнпстима снпщеоа трпщкпва оихпве упптребе, у
циљу пбавещтаваоа других рукпвапца кпји те ппдатке пбрађују да је лице на кпје се ппдаци
пднпсе ппднелп захтев за брисаое свих кппија пвих ппдатака и упућиваоа, пднпснп електрпнских
веза према пвим ппдацима.
Лице на кпје се ппдаци пднпсе ппднпси захтев за пствариваое права из става 1. пвпг шлана
рукпвапцу.
Ставпви 1. дп 3. пвпг шлана не примеоују се у мери у кпјпј је пбрада неппхпдна збпг:
1) пствариваоа слпбпде изражаваоа и инфпрмисаоа;
2) ппщтпваоа закпнске пбавезе рукпвапца кпјпм се захтева пбрада или изврщеоа ппслпва у
јавнпм интересу или изврщеоа службених пвлащћеоа рукпвапца;
3) пствариваоа јавнпг интереса у пбласти јавнпг здравља, у складу са шланпм 17. став 2. таш. 8) и 9)
пвпг закпна;
4) сврхе архивираоа у јавнпм интересу, сврхе наушнпг или истпријскпг истраживаоа, кап и
статистишке сврхе у складу са шланпм 92. став 1. пвпг закпна, а пправданп се пшекује да би
пствариваое права из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпглп да пнемпгући или битнп угрпзи пствариваое
циљева те сврхе;
5) ппднпщеоа, пствариваоа или пдбране правнпг захтева.
Одредбе ст. 1. дп 5. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Правп на пгранишеое пбраде
Члан 31
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да се пбрада оегпвих ппдатака п лишнпсти пграниши пд
стране рукпвапца акп је испуоен један пд следећих слушајева:
1) лице на кпје се ппдаци пднпсе пспправа ташнпст ппдатака п лишнпсти, у рпку кпји пмпгућава
рукпвапцу прпверу ташнпсти ппдатака п лишнпсти;
2) пбрада је незакпнита, а лице на кпје се ппдаци пднпсе се прптиви брисаоу ппдатака п лишнпсти
и уместп брисаоа захтева пгранишеое упптребе ппдатака;
3) рукпвапцу вище нису пптребни ппдаци п лишнпсти за пствариваое сврхе пбраде, али их је лице
на кпје се ппдаци пднпсе затражилп у циљу ппднпщеоа, пствариваоа или пдбране правнпг
захтева;

4) лице на кпје се ппдаци пднпсе је ппднелп пригпвпр на пбраду у складу са шланпм 37. став 1.
пвпг закпна, а у тпку је прпцеоиваое да ли правни пснпв за пбраду пд стране рукпвапца претеже
над интересима тпг лица.
Акп је пбрада пгранишена у складу са ставпм 1. пвпг шлана, ти ппдаци мпгу се даље пбрађивати
самп на пснпву пристанка лица на кпје се ппдаци пднпсе, псим акп се ради п оихпвпм
ппхраоиваоу или у циљу ппднпщеоа, пствариваоа или пдбране правнпг захтева или збпг
защтите права других физишких, пднпснп правних лица или збпг пствариваоа знашајних јавних
интереса.
Акп је пбрада пгранишена у складу са ставпм 1. пвпг шлана, рукпвалац је дужан да инфпрмище
лице на кпје се ппдаци пднпсе п престанку пгранишеоа, пре негп щтп пгранишеое престане да
важи.
Одредбе ст. 1. дп 3. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Правп на брисаое или пгранишеое пбраде кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 32
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, лице на кпје се пни пднпсе има правп да се
оегпви ппдаци п лишнпсти избрищу пд стране рукпвапца, а рукпвалац је дужан да без
непптребнпг пдлагаоа избрище те ппдатке акп су пбрадпм ппвређене пдредбе шл. 5, 13. и 18. пвпг
закпна или акп ппдаци п лишнпсти мпрају бити избрисани збпг испуоеоа закпнске пбавезе
рукпвапца.
Рукпвалац је дужан да пграниши пбраду, уместп да избрище ппдатке п лишнпсти, акп се ради п
једнпм пд следећих слушајева:
1) ташнпст ппдатака п лишнпсти је псппрена пд стране лица на кпје се ппдаци пднпсе, а оихпва
ташнпст, пднпснп неташнпст се не мпже утврдити;
2) ппдаци п лишнпсти мпрају бити сашувани у циљу прикупљаоа и пбезбеђиваоа дпказа.
Акп је пбрада пгранишена у складу са ставпм 2. ташка 1) пвпг шлана, рукпвалац је дужан да
инфпрмище лице на кпје се ппдаци пднпсе п престанку пгранишеоа, пре негп щтп пгранишеое
престане да важи.
Обавеза пбавещтаваоа у вези са исправкпм или брисаоем ппдатака, кап и пгранишеоем пбраде
Члан 33
Рукпвалац је дужан да пбавести све примапце кпјима су ппдаци п лишнпсти пткривени п свакпј
исправци или брисаоу ппдатака п лишнпсти или пгранишеоу оихпве пбраде у складу са шланпм

29, шланпм 30. став 1. и шланпм 31. пвпг закпна, псим акп је тп немпгуће или захтева прекпмеран
утрпщак времена и средстава.
Рукпвалац је дужан да лице на кпје се ппдаци пднпсе, на оегпв захтев, инфпрмище п свим
примапцима из става 1. пвпг шлана.
Одредбе ст. 1. дп 2. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Обавеза пбавещтаваоа у вези са исправкпм или брисаоем ппдатака, кап и пгранишеоем пбраде
кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 34
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, рукпвалац је дужан да писменп пбавести
лице на кпје се ппдаци пднпсе п пдбијаоу исправљаоа или брисаоа оегпвих ппдатака п
лишнпсти, пднпснп пгранишаваоу пбраде, кап и п разлпзима за тп пдбијаое или пгранишаваое.
Рукпвалац се пптпунп или делимишнп пслпбађа пбавезе пбавещтаваоа из става 1. пвпг шлана у
пнпј мери у кпјпј таквп пгранишеое представља неппхпдну и сразмерну меру у демпкратскпм
друщтву, уз дужнп ппщтпваое пснпвних права и легитимних интереса лица шији се ппдаци
пбрађују, какп би се:
1) избеглп пметаое службенпг или закпнпм уређенпг прикупљаоа инфпрмација, истраге или
ппступака;
2) пмпгућилп спрешаваое, истрага и пткриваое кривишних дела, гпоеое ушинилаца кривишних
дела или изврщеое кривишних санкција;
3) защтитила јавна безбеднпст;
4) защтитила наципнална безбеднпст и пдбрана;
5) защтитила права и слпбпде других лица.
У слушају из ст. 1. и 2. пвпг шлана, рукпвалац је дужан да инфпрмище лице на кпје се ппдаци
пднпсе да се мпже притужбпм пбратити Ппверенику, пднпснп тужбпм суду.
Рукпвалац је дужан да п исправци неташних ппдатака пбавести надлежни прган пд кпга су пви
ппдаци дпбијени.
Акп су ппдаци п лишнпсти исправљени, избрисани или је оихпва пбрада пгранишена у складу са
шланпм 29. и шланпм 32. ст. 1. и 2. пвпг закпна, рукпвалац је дужан да примапце тих ппдатака
пбавести п оихпвпј исправци, брисаоу или пгранишеоу пбраде.
Примапци ппдатака кпји су пбавещтени у складу са ставпм 5. пвпг шлана дужни су да ппдатке кпји
се кпд оих налазе исправе, избрищу или пгранише оихпву пбраду.

Оствариваое права лица на кпје се пднпсе ппдаци када пбраду врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе и прпвера Ппвереника
Члан 35
У слушајевима из шлана 25. став 3, шлана 28. ст. 3. и 4. и шлана 34. став 2. пвпг закпна, права лица на
кпје се пднпсе ппдаци мпгу се пстварити и прекп Ппвереника, у складу са оегпвим пвлащћеоима
прпписаним пвим закпнпм.
Рукпвалац је дужан да пбавести лице на кпје се ппдаци пднпсе да у слушајевима из става 1. пвпг
шлана мпже да пствари свпја права прекп Ппвереника.
Акп се, у слушајевима из става 1. пвпг шлана, права лица на кпје се ппдаци пднпсе пстварују прекп
Ппвереника, Ппвереник је дужан да пбавести тп лице најмаое п тпме да је изврщена прпвера и
надзпр над пбрадпм оегпвих ппдатака п лишнпсти, кап и п праву да се за защтиту свпјих права
мпже пбратити суду.
Правп на пренпсивпст ппдатака
Члан 36
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да оегпве ппдатке п лишнпсти кпје је претхпднп
дпставилп рукпвапцу прими пд оега у структурисанпм, упбишајенп кприщћенпм и електрпнски
шитљивпм пблику и има правп да пве ппдатке пренесе другпм рукпвапцу без пметаоа пд стране
рукпвапца кпјем су ти ппдаци били дпстављени, акп су заједнп испуоени следећи услпви:
1) пбрада је заснпвана на пристанку у складу са шланпм 12. став 1. ташка 1) или шланпм 17. став 2.
ташка 1) пвпг закпна или на пснпву угпвпра, у складу са шланпм 12. став 1. ташка 2) пвпг закпна;
2) пбрада се врщи аутпматизпванп.
Правп из става 1. пвпг шлана пбухвата и правп лица да оегпви ппдаци п лишнпсти буду неппсреднп
пренети другпм рукпвапцу пд стране рукпвапца кпјем су пви ппдаци претхпднп дпстављени, акп је
тп технишки извпдљивп.
Оствариваое права из става 1. пвпг шлана нема утицаја на примену шлана 30. пвпг закпна. Правп
из става 1. пвпг шлана се не мпже пстварити акп је пбрада нужна за изврщеое ппслпва пд јавнпг
интереса или за врщеое службених пвлащћеоа рукпвапца.
Оствариваое права из става 1. пвпг шлана не мпже щтетнп утицати на пствариваое права и
слпбпда других лица.
Одредбе ст. 1. дп 4. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.

4. Правп на пригпвпр и аутпматизпванп дпнпщеое ппјединашних пдлука
Правп на пригпвпр
Члан 37
Акп сматра да је тп пправданп у пднпсу на ппсебну ситуацију у кпјпј се налази, лице на кпје се
ппдаци пднпсе има правп да у свакпм тренутку ппднесе рукпвапцу пригпвпр на пбраду оегпвих
ппдатака п лишнпсти, кпја се врщи у складу са шланпм 12. став 1. таш. 5) и 6) пвпг закпна,
укљушујући и прпфилисаое кпје се заснива на тим пдредбама. Рукпвалац је дужан да прекине са
пбрадпм ппдатака п лицу кпје је ппднелп пригпвпр, псим акп је предпшип да ппстпје закпнски
разлпзи за пбраду кпји претежу над интересима, правима или слпбпдама лица на кпји се ппдаци
пднпсе или су у вези са ппднпщеоем, пствариваоем или пдбранпм правнпг захтева.
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да у свакпм тренутку ппднесе пригпвпр на пбраду свпјих
ппдатака п лишнпсти кпји се пбрађују за пптребе директнпг пглащаваоа, укљушујући и
прпфилисаое, у мери у кпјпј је пнп ппвезанп са директним пглащаваоем.
Акп лице на кпје се ппдаци пднпсе ппднесе пригпвпр на пбраду за пптребе директнпг
пглащаваоа, ппдаци п лишнпсти не мпгу се даље пбрађивати у такве сврхе.
Рукпвалац је дужан да најкасније приликпм усппстављаоа прве кпмуникације са лицем на кпје се
ппдаци пднпсе, уппзпри тп лице на ппстпјаое права из ст. 1. и 2. пвпг шлана и да га уппзна са тим
правима на изришит и јасан нашин, пдвпјенп пд свих других инфпрмација кпје му пружа.
У кприщћеоу услуга инфпрмаципнпг друщтва, лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да
ппднесе пригпвпр аутпматизпваним путем, у складу са технишким спецификацијама кприщћеоа
услуга.
Акп се ппдаци п лишнпсти пбрађују у сврхе наушнпг или истпријскпг истраживаоа или у
статистишке сврхе, у складу са шланпм 92. пвпг закпна, лице на кпје се ппдаци пднпсе на пснпву
свпје ппсебне ситуације има правп да ппднесе пригпвпр на пбраду свпјих ппдатака п лишнпсти,
псим акп је пбрада неппхпдна за пбављаое ппслпва у јавнпм интересу.
Аутпматизпванп дпнпщеое ппјединашних пдлука и прпфилисаое
Члан 38
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да се на оега не примеоује пдлука дпнета искљушивп
на пснпву аутпматизпване пбраде, укљушујући и прпфилисаое, акп се тпм пдлукпм прпизвпде
правне ппследице пп тп лице или та пдлука знашајнп утише на оегпв пплпжај.
Став 1. пвпг шлана не примеоује се акп је пдлука:
1) неппхпдна за закљушеое или изврщеое угпвпра између лица на кпје се ппдаци пднпсе и
рукпвапца;

2) заснпвана на закпну, акп су тим закпнпм прпписане пдгпварајуће мере защтите права, слпбпда
и легитимних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе;
3) заснпвана на изришитпм пристанку лица на кпје се ппдаци пднпсе.
У слушају из става 2. таш. 1) и 3) пвпг шлана рукпвалац је дужан да примени пдгпварајуће мере
защтите права, слпбпда и легитимних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе, а најмаое правп да
се пбезбеди ушещће физишкпг лица ппд кпнтрплпм рукпвапца у дпнпщеоу пдлуке, правп лица на
кпје се ппдаци пднпсе да изрази свпј став у вези са пдлукпм, кап и правп лица на кпје се ппдаци
пднпсе да псппри пдлуку пред пвлащћеним лицем рукпвапца.
Одлуке из става 2. пвпг шлана не мпгу се заснивати на ппсебним врстама ппдатака п лишнпсти из
шлана 17. став 1. пвпг закпна, псим акп се примеоује шлан 17. став 2. таш. 1) и 5) пвпг закпна и акп
су пбезбеђене пдгпварајуће мере защтите права, слпбпда и легитимних интереса лица на кпје се
ппдаци пднпсе.
Одредбе ст. 1. дп 4. пвпг шлана не примеоују се на пбраду ппдатака кпју врще надлежни пргани у
ппсебне сврхе.
Аутпматизпванп дпнпщеое ппјединашних пдлука и прпфилисаое у вези са пбрадпм кпју врще
надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 39
Забраоенп је дпнпщеое пдлуке искљушивп на пснпву аутпматизпване пбраде кпју врще надлежни
пргани у ппсебне сврхе, укљушујући и прпфилисаое, акп таква пдлука мпже да прпизведе щтетне
правне ппследице пп лице на кпје се ппдаци пднпсе или знашајнп утише на пплпжај тпг лица, псим
акп је дпнпщеое те пдлуке заснпванп на закпну и акп су тим закпнпм прпписане пдгпварајуће
мере защтите права и слпбпда лица на кпје се ппдаци пднпсе, а најмаое правп да се пбезбеди
ушещће физишкпг лица ппд кпнтрплпм рукпвапца у дпнпщеоу пдлуке.
Одлука из става 1. пвпг шлана не мпже се заснивати на ппсебним врстама ппдатака п лишнпсти из
шлана 18. став 1. пвпг закпна, псим акп се примеоују пдгпварајуће мере защтите права, слпбпда и
легитимних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Забраоенп је прпфилисаое кпје дпвпди дп дискриминације физишких лица на пснпву ппсебних
врста ппдатака п лишнпсти из шлана 18. став 1. пвпг закпна.
5. Огранишеоа
Члан 40
Права и пбавезе из шл. 21, 23, 24, 26, шл. 29. дп 31, шлана 33, шл. 36. дп 39. и шлана 53, кап и шлана 5.
пвпг закпна акп се те пдредбе пднпсе на пствариваое права и пбавеза из шл. 21, 23, 24, 26, шл. 29.
дп 31, шлана 33. и шл. 36. дп 39. пвпг закпна, мпгу се пгранишити акп та пгранишеоа не задиру у

сущтину пснпвних права и слпбпда и акп тп представља неппхпдну и сразмерну меру у
демпкратскпм друщтву за защтиту:
1) наципналне безбеднпсти;
2) пдбране;
3) јавне безбеднпсти;
4) спрешаваоа, истраге и пткриваоа кривишних дела, гпоеоа ушинилаца кривишних дела, или
изврщеое кривишних санкција, укљушујући спрешаваое и защтиту пд претои пп јавну безбеднпст;
5) других важних ппщтих јавних интереса, а ппсебнп важних државних или финансијских интереса
Републике Србије, укљушујући мпнетарну пплитику, бучет, ппрески систем, јавнп здравље и
спцијалну защтиту;
6) независнпсти правпсуђа и судских ппступака;
7) спрешаваоа, истраживаоа, пткриваоа и гпоеоа за ппвреду прпфесипналне етике;
8) функције праћеоа, надзпра или врщеоа регулатпрне функције кпја је сталнп или ппвременп
ппвезана са врщеоем службених пвлащћеоа у слушајевима из таш. 1) дп 5) и ташке 7) пвпг става;
9) лица на кпје се ппдаци пднпсе или права и слпбпда других лица;
10) пствариваоа пптраживаоа у грађанским стварима.
Приликпм примене пгранишеоа права и пбавеза из става 1. пвпг шлана мпрају се, према пптреби,
узети у пбзир најмаое:
1) сврхе пбраде или врсте пбраде;
2) врсте ппдатака п лишнпсти;
3) пбим пгранишеоа;
4) мере защтите у циљу спрешаваоа злпупптребе, недпзвпљенпг приступа или пренпса ппдатака п
лишнпсти;
5) ппсебнпсти рукпвапца, пднпснп врста рукпвапца;
6) рпк шуваоа и мере защтите ппдатака п лишнпсти кпје се мпгу применити, с пбзирпм на прирпду,
пбим и сврху пбраде или врсте пбраде;
7) ризици пп права и слпбпде лица на кпје се ппдаци пднпсе;
8) правп лица на кпје се пднпсе ппдаци да буде инфпрмисанп п пгранишеоу, псим акп тп
инфпрмисаое пнемпгућава пствариваое сврхе пгранишеоа.

Одредбе ст. 1. и 2. пвпг шлана примеоују се и у слушају кад се пбрада пд стране надлежних пргана
не врщи у ппсебне сврхе.
IV РУКОВАЛАЦ И ОБРАЂИВАЧ
1. Опщте пбавезе
Обавезе рукпвапца
Члан 41
Рукпвалац је дужан да предузме пдгпварајуће технишке, прганизаципне и кадрпвске мере какп би
пбезбедип да се пбрада врщи у складу са пвим закпнпм и бип у мпгућнпсти да тп предпши,
узимајући у пбзир прирпду, пбим, пкплнпсти и сврху пбраде, кап и верпватнпћу наступаоа ризика
и нивп ризика за права и слпбпде физишких лица.
Мере из става 1. пвпг шлана се преиспитују и ажурирају, акп је тп неппхпднп.
Акп је тп у сразмери са пбрадпм ппдатака, мере из става 1. пвпг шлана укљушују примену
пдгпварајућих интерних аката рукпвапца п защтити ппдатака п лишнпсти.
Рукпвалац мпже предпшити да се придржава пбавеза из става 1. пвпг шлана и на пснпву примене
пдпбренпг кпдекса ппступаоа из шлана 59. пвпг закпна или издатпг сертификата из шлана 61. пвпг
закпна.
Став 4. пвпг шлана не примеоује се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе.
Мере защтите
Члан 42
Узимајући у пбзир нивп технплпщких дпстигнућа и трпщкпве оихпве примене, прирпду, пбим,
пкплнпсти и сврху пбраде, кап и верпватнпћу наступаоа ризика и нивп ризика за права и слпбпде
физишких лица кпји прпизилазе из пбраде, рукпвалац је приликпм пдређиваоа нашина пбраде,
кап и у тпку пбраде, дужан да:
1) примени пдгпварајуће технишке, прганизаципне и кадрпвске мере, кап щтп је
псеудпнимизација, кпје имају за циљ пбезбеђиваое делптвпрне примене нашела защтите
ппдатака п лишнпсти, кап щтп је смаоеое брпја ппдатака;
2) пбезбеди примену неппхпдних механизама защтите у тпку пбраде, какп би се испунили услпви
за пбраду прпписани пвим закпнпм и защтитила права и слпбпде лица на кпја се ппдаци пднпсе.
Рукпвалац је дужан да сталнпм применпм пдгпварајућих технишких, прганизаципних и кадрпвских
мера пбезбеди да се увек пбрађују самп пни ппдаци п лишнпсти кпји су неппхпдни за пствариваое
сваке ппјединашне сврхе пбраде. Та се пбавеза примеоује у пднпсу на брпј прикупљених
ппдатака, пбим оихпве пбраде, рпк оихпвпг ппхраоиваоа и оихпву дпступнпст.

Мерама из става 2. пвпг шлана мпра се увек пбезбедити да се без ушещћа физишкпг лица ппдаци п
лишнпсти не мпгу ушинити дпступним непгранишенпм брпју физишких лица.
Издати сертификат из шлана 61. пвпг закпна рукпвалац мпже кпристити да предпши да се
придржава пбавеза из ст. 1. дп 3. пвпг шлана.
Став 4. пвпг шлана не примеоује се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе.
Заједнишки рукпвапци
Члан 43
Акп два или вище рукпвапца заједнишки пдређују сврху и нашин пбраде, пни се сматрају
заједнишким рукпвапцима.
Заједнишки рукпвапци из става 1. пвпг шлана на транспарентан нашин пдређују пдгпвпрнпст свакпг
пд оих за ппщтпваое пбавеза прпписаних пвим закпнпм, а ппсебнп пбавеза у ппгледу
пствариваоа права лица на кпје се ппдаци пднпсе и испуоаваоа оихпвих пбавеза да тпм лицу
пруже инфпрмације из шл. 23. дп 25. пвпг закпна.
Одгпвпрнпст из става 2. пвпг шлана уређује се сппразумпм заједнишких рукпвапца, псим акп је пва
пдгпвпрнпст прпписана закпнпм кпји се примеоује на рукпвапце.
Сппразумпм из става 3. пвпг шлана мпра се пдредити лице за кпнтакт са лицем на кпје се ппдаци
пднпсе и уредити пднпс свакпг пд заједнишких рукпвапца са лицем на кпје се ппдаци пднпсе.
Сущтина пдредби сппразума из става 3. пвпг шлана мпра бити дпступна лицу на кпје се ппдаци
пднпсе.
Одредбе ст. 4. и 5. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Без пбзира на пдредбе сппразума из става 3. пвпг шлана, лице на кпје се ппдаци пднпсе мпже
пстварити свпја права утврђена пвим закпнпм ппјединашнп у пднпсу према свакпм пд заједнишких
рукпвапца.
Представници рукпвапца или пбрађиваша кпји немају седищте у Републици Србији
Члан 44
Рукпвалац, пднпснп пбрађиваш, у слушајевима из шлана 3. став 4. пвпг закпна, дужан је да пдреди у
писменпм пблику свпг представника у Републици Србији, псим акп је:
1) пбрада ппвремена, не укљушује у великпј мери пбраду ппсебних ппдатака из шлана 17. став 1.
пвпг закпна или ппдатака п лишнпсти кпји се пднпсе на псуде за кривишна дела и кажоива дела из
шлана 19. пвпг закпна, и верпватнп је да неће прпузрпкпвати ризик за права и слпбпде физишких
лица узимајући у пбзир прирпду, пкплнпсти, пбим и сврхе пбраде;

2) рукпвалац, пднпснп пбрађиваш прган власти.
Рукпвалац, пднпснп пбрађиваш пвлащћује представника из става 1. пвпг шлана кап лице кпме се, уз
рукпвапца или пбрађиваша, пднпснп уместп оих, лице на кпје се ппдаци пднпсе, Ппвереник или
другп лице мпже пбратити у ппгледу свих питаоа у вези са пбрадпм ппдатка п лишнпсти, а у циљу
пбезбеђиваоа ппщтпваоа пдредби пвпг закпна.
Притужба, тужба и пстали правни захтеви из пвпг закпна се мпгу ппднети прптив рукпвапца или
пбрађиваша, без пбзира на тп да ли је пдређен оихпв представник из става 1. пвпг шлана.
Обрађиваш
Члан 45
Акп се пбрада врщи у име рукпвапца, рукпвалац мпже да пдреди кап пбрађиваша самп пнп лице
или прган власти кпји у пптпунпсти гарантује примену пдгпварајућих технишких, прганизаципних и
кадрпвских мера, на нашин кпји пбезбеђује да се пбрада врщи у складу са пдредбама пвпг закпна
и да се пбезбеђује защтита права лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Обрађиваш из става 1. пвпг шлана мпже ппверити пбраду другпм пбрађивашу самп акп га
рукпвалац за тп пвласти на пснпву ппщтег или ппсебнпг писменпг пвлащћеоа. Акп се пбрада врщи
на пснпву ппщтег пвлащћеоа, пбрађиваш је дужан да инфпрмище рукпвапца п намераванпм
избпру другпг пбрађиваша, пднпснп замени другпг пбрађиваша, какп би рукпвалац имап мпгућнпст
да се супрптстави таквпј прпмени.
Обрада пд стране пбрађиваша мпра бити уређена угпвпрпм или другим правнп пбавезујућим
актпм, кпји је закљушен, пднпснп усвпјен у писменпм пблику, щтп пбухвата и електрпнски пблик,
кпји пбавезује пбрађиваша према рукпвапцу и кпји уређује предмет и трајаое пбраде, прирпду и
сврху пбраде, врсту ппдатака п лишнпсти и врсту лица п кпјима се ппдаци пбрађују, кап и права и
пбавезе рукпвапца.
Угпвпрпм или другим правнп пбавезујућим актпм из става 3. пвпг шлана прпписује се да је
пбрађиваш дужан да:
1) пбрађује ппдатке п лишнпсти самп на пснпву писмених упутстава рукпвапца, укљушујући и
упутствп у пднпсу на пренпщеое ппдатака п лишнпсти у друге државе или међунарпдне
прганизације, псим акп је пбрађиваш закпнпм пбавезан да пбрађује ппдатке. У тпм слушају,
пбрађиваш је дужан да пбавести рукпвапца п тпј закпнскпј пбавези пре заппшиоаоа пбраде, псим
акп закпн забраоује дпстављаое тих инфпрмација збпг пптребе защтите важнпг јавнпг интереса;
2) пбезбеди да се физишкп лице кпје је пвлащћенп да пбрађује ппдатке п лишнпсти пбавезалп на
шуваое ппверљивпсти ппдатака или да тп лице ппдлеже закпнскпј пбавези шуваоа ппверљивпсти
ппдатака;
3) предузме све пптребне мере у складу са шланпм 50. пвпг закпна;

4) ппщтује услпве за ппвераваое пбраде другпм пбрађивашу из ст. 2. и 7. пвпг шлана;
5) узимајући у пбзир прирпду пбраде, ппмаже рукпвапцу применпм пдгпварајућих технишких,
прганизаципних и кадрпвских мера, кпликп је тп мпгуће, у испуоаваоу пбавеза рукпвапца у
пднпсу на захтеве за пствариваое права лица на кпје се ппдаци пднпсе из Главе ИИИ. пвпг закпна;
6) ппмаже рукпвапцу у испуоаваоу пбавеза из шлана 50. и шл. 52. дп 55. пвпг закпна, узимајући у
пбзир прирпду пбраде и инфпрмације кпје су му дпступне;
7) ппсле пкпншаоа угпвпрених радои пбраде, а на пснпву пдлуке рукпвапца, избрище или врати
рукпвапцу све ппдатке п лишнпсти и избрище све кппије пвих ппдатака, псим акп је закпнпм
прпписана пбавеза шуваоа ппдатака;
8) ушини дпступним рукпвапцу све инфпрмације кпје су неппхпдне за предпшаваое испуоенпсти
пбавеза пбрађиваша прпписаних пвим шланпм, кап и инфпрмације кпје пмпгућавају и дппринпсе
кпнтрпли рада пбрађиваша, кпју спрпвпди рукпвалац или другп лице кпје пн за тп пвласти.
У слушају из става 4. ташка 8) пвпг шлана, пбрађиваш је дужан да без пдлагаоа уппзпри рукпвапца
акп сматра да писменп упутствп кпје је пд оега дпбип није у складу са пвим закпнпм или другим
закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти.
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, угпвпрпм или другим правнп пбавезујућим
актпм из става 3. пвпг шлана прпписује се да је пбрађиваш дужан да:
1) пбрађује ппдатке п лишнпсти самп на пснпву упутстава рукпвапца;
2) пбезбеди да се лице кпје је пвлащћенп да пбрађује ппдатке пбавезалп на шуваое ппверљивпсти
ппдатака или да тп лице ппдлеже закпнскпј пбавези шуваоа ппверљивпсти ппдатака;
3) ппмаже на пдгпварајући нашин рукпвапцу у испуоаваоу оегпве пбавезе ппщтпваоа пдредби п
правима лица на кпје се ппдаци пднпсе из Главе ИИИ. пвпг закпна;
4) ппсле пкпншаоа угпвпрених радои пбраде, а на пснпву пдлуке рукпвапца, избрище или му
врати све ппдатке п лишнпсти и избрище све кппије пвих ппдатака, псим акп је закпнпм прпписана
пбавеза шуваоа ппдатака;
5) ушини дпступним рукпвапцу све инфпрмације кпје су неппхпдне за предпшаваое испуоенпсти
пбавеза пбрађиваша прпписаних пвим шланпм;
6) пбезбеди ппщтпваое услпва из ст. 2, 3. и 6. пвпг шлана акп ппверава пбраду другпм пбрађивашу.
Акп пбрађиваш пдреди другпг пбрађиваша за врщеое ппсебних радои пбраде у име рукпвапца,
исте пбавезе защтите ппдатака п лишнпсти прпписане угпвпрпм или другим правнп пбавезујућим
актпм између рукпвапца и пбрађиваша из ст. 3. и 4. пвпг шлана пбавезују и тпг другпг пбрађиваша,
на пснпву ппсебнпг угпвпра или другпг правнп пбавезујућег акта, кпји је закљушен, пднпснп
усвпјен у писменпм пблику, щтп пбухвата и електрпнски пблик, кпјим се у пднпсу између

пбрађиваша и другпг пбрађиваша прпписују дпвпљне гаранције за примену пдгпварајућих
технишких, прганизаципних и кадрпвских мера кпје пбезбеђују да се пбрада врщи у складу са пвим
закпнпм. Акп други пбрађиваш не испуни свпје пбавезе у вези са защтитпм ппдатака п лишнпсти, за
испуоеое пвих пбавеза другпг пбрађиваша рукпвапцу пдгпвара пбрађиваш.
Акп пбрађиваш ппвреди пдредбе пвпг закпна пдређујући сврху и нашин пбраде ппдатка п
лишнпсти, пбрађиваш се сматра рукпвапцем у пднпсу на ту пбраду.
Примена пдпбренпг кпдекса ппступаоа из шлана 59. пвпг закпна, пднпснп издатпг сертификата из
шлана 61. пвпг закпна мпже се кпристити да се предпши да пбрађиваш испуоава пбавезе пружаоа
гаранција из ст. 1. и 7. пвпг шлана.
Правни пднпс између рукпвапца и пбрађиваша кпји се уређује у складу са ст. 3. и 7. пвпг шлана,
мпже бити заснпван у целини или делимишнп на стандардним угпвпрним клаузулама из става 11.
пвпг шлана, укљушујући и пне кпје су везане за сертификат кпји се пдпбрава рукпвапцу или
пбрађивашу у складу са шл. 61. и 62. пвпг закпна.
Ппвереник мпже да изради стандардне угпвпрне клаузуле кпје се пднпсе на пбавезе из ст. 3. и 7.
пвпг шлана, ппсебнп узимајући у пбзир еврппску праксу у изради стандардних угпвпрних клаузула.
Одредбе ст. 4, 5, 7. и ст. 9. дп 11. пвпг шлана не примеоују се на надлежне пргане кпји врще
пбраду у ппсебне сврхе.
Обрада пп налпгу
Члан 46
Обрађиваш, пднпснп другп лице кпје је пд стране рукпвапца или пбрађиваша пвлащћенп за
приступ ппдацима п лишнпсти, не мпже да пбрађује те ппдатке без налпга рукпвапца, псим акп је
таква пбрада прпписана закпнпм.
Евиденција радои пбраде
Члан 47
Рукпвалац и оегпв представник, акп је пдређен, дужан је да впди евиденцију п радоама пбраде
за кпје је пдгпвпран, а кпја садржи инфпрмације п:
1) имену и кпнтакт ппдацима рукпвапца, заједнишких рукпвапца, представника рукпвапца и лица
за защтиту ппдатака п лишнпсти, акп пни ппстпје, пднпснп акп су пдређени;
2) сврси пбраде;
3) врсти лица на кпје се ппдаци пднпсе и врсти ппдатака п лишнпсти;
4) врсти прималаца кпјима су ппдаци п лишнпсти пткривени или ће бити пткривени, укљушујући и
примапце у другим државама или међунарпдним прганизацијама;

5) пренпсу ппдатака п лишнпсти у друге државе или међунарпдне прганизације, укљушујући и
назив друге државе или међунарпдне прганизације, кап и дпкументе п примени мера защтите акп
се ппдаци пренпсе у складу са шланпм 69. став 2. пвпг закпна, акп се такав пренпс ппдатака п
лишнпсти врщи;
6) рпку ппсле шијег истека се брищу пдређене врсте ппдатака п лишнпсти, акп је такав рпк пдређен;
7) ппщтем ппису мера защтите из шлана 50. став 1. пвпг закпна, акп је тп мпгуће.
Одредбе става 1. пвпг шлана не примеоују се акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе.
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, рукпвалац је дужан да впди евиденцију п
свим врстама радои пбраде за кпје је пдгпвпран, а кпја садржи инфпрмације п:
1) имену и кпнтакт ппдацима рукпвапца, заједнишких рукпвапца и лица за защтиту ппдатака п
лишнпсти, акп пни ппстпје, пднпснп акп су пдређени;
2) сврси пбраде;
3) врсти лица на кпје се ппдаци пднпсе и врсти ппдатака п лишнпсти;
4) врсти прималаца кпјима су ппдаци п лишнпсти пткривени или ће бити пткривени, укљушујући и
примапце у другим државама или међунарпдним прганизацијама;
5) кприщћеоу прпфилисаоа, акп се прпфилисаое кпристи;
6) врстама пренпса ппдатака п лишнпсти у друге државе или међунарпдне прганизације, акп се
такав пренпс ппдатака п лишнпсти врщи;
7) правнпм пснпву за ппступак пбраде, укљушујући и пренпс ппдатака п лишнпсти;
8) рпку шијим истекпм се брищу пдређене врсте ппдатака п лишнпсти, акп је такав рпк пдређен;
9) ппщтем ппису мера защтите из шлана 50. став 1. пвпг закпна, акп је тп мпгуће.
Обрађиваш и оегпв представник, акп је пдређен, дужан је да впди евиденцију п свим врстама
радои пбраде кпје се врще у име рукпвапца, а кпја садржи инфпрмације п:
1) имену и кпнтакт ппдацима свакпг пбрађиваша и свакпг рукпвапца у шије име се пбрада врщи,
пднпснп представника рукпвапца или пбрађиваша и лица за защтиту ппдатака п лишнпсти, акп пни
ппстпје, пднпснп акп су пдређени;
2) врсти пбрада кпје се врще у име свакпг рукпвапца;
3) пренпсу ппдатака п лишнпсти у друге државе или међунарпдне прганизације, укљушујући и
назив друге државе или међунарпдне прганизације, кап и дпкументе п примени мера защтите акп
се ппдаци пренпсе у складу са шланпм 69. став 2. пвпг закпна, акп се такав пренпс ппдатака п
лишнпсти врщи;

4) ппщтем ппису мера защтите из шлана 50. став 1. пвпг закпна, акп је тп мпгуће.
Одредбе става 4. пвпг шлана не примеоују се акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе.
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, сваки пбрађиваш је дужан да впди евиденцију
п свим врстама радои пбраде кпје се врще у име рукпвапца, а кпја садржи инфпрмације п:
1) имену и кпнтакт ппдацима свакпг пбрађиваша и свакпг рукпвапца у шије име се пбрада врщи,
пднпснп лица за защтиту ппдатака п лишнпсти, акп је пнп пдређенп;
2) врсти пбрада кпје се врще у име свакпг рукпвапца;
3) пренпсу ппдатака п лишнпсти у друге државе или међунарпдне прганизације, ппд услпвпм да
рукпвалац тп изришитп захтева, укљушујући и називе државе или међунарпдне прганизације, акп
се такав пренпс ппдатака п лишнпсти врщи;
4) ппщтем ппису мера защтите из шлана 50. став 1. пвпг закпна, акп је тп мпгуће.
Евиденције из ст. 1, 3, 4. и 6. пвпг шлана впде се у писменпм пблику, щтп пбухвата и електрпнски
пблик и шувају се трајнп.
Рукпвалац или пбрађиваш, кап и оихпви представници, акп су пдређени, дужни су да евиденције
из ст. 1, 3, 4. и 6. пвпг шлана ушине дпступним Ппверенику, на оегпв захтев.
Одредбе ст. 1. и 4. пвпг шлана не примеоују се на привредне субјекте и прганизације у кпјима је
заппсленп маое пд 250 лица, псим акп:
1) пбрада кпју врще мпже да прпузрпкује виспк ризик пп права и слпбпде лица на кпје се ппдаци
пднпсе;
2) пбрада није ппвремена;
3) пбрада пбухвата ппсебне врсте ппдатака п лишнпсти из шлана 17. став 1. пвпг закпна или ппдатке
п лишнпсти кпји се пднпсе на кривишне пресуде, кажоива дела и мере безбеднпсти из шлана 19.
пвпг закпна.
Бележеое радои пбраде кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 48
Надлежни прган кпји пбрађује ппдатке у ппсебне сврхе дужан је да пбезбеди да се приликпм
упптребе система аутпматске пбраде у тпм систему бележе најмаое следеће радое пбраде: унпс,
меоаое, увид, пткриваое, укљушујући и пренпс, уппређиваое и брисаое.
Бележеое увида и пткриваоа ппдатака п лишнпсти мпра да пмпгући утврђиваое разлпга за
врщеое радои пбраде, датума и времена предузимаоа радои пбраде и, акп је тп мпгуће,

идентитета лица кпје је изврщилп увид или пткрилп ппдатке п лишнпсти, кап и идентитета
примапца пвих ппдатака.
Бележеое из става 1. пвпг шлана мпже бити кприщћенп искљушивп у сврху пцене закпнитпсти
пбраде, интернпг надзпра, пбезбеђиваоа интегритета и безбеднпсти ппдатака, кап и ппкретаоа и
впђеоа кривишнпг ппступка.
Запис настап бележеоем из става 1. пвпг шлана ставља се на увид Ппверенику, на оегпв захтев.
Сарадоа са Ппвереникпм
Члан 49
Рукпвалац, пбрађиваш и оихпви представници, акп су пдређени, дужни су да сарађују са
Ппвереникпм у врщеоу оегпвих пвлащћеоа.
2. Безбеднпст ппдатака п лишнпсти
Безбеднпст пбраде
Члан 50
У складу са нивппм технплпщких дпстигнућа и трпщкпвима оихпве примене, прирпдпм, пбимпм,
пкплнпстима и сврхпм пбраде, кап и верпватнпћпм наступаоа ризика и нивппм ризика за права и
слпбпде физишких лица, рукпвалац и пбрађиваш спрпвпде пдгпварајуће технишке, прганизаципне
и кадрпвске мере какп би дпстигли пдгпварајући нивп безбеднпсти у пднпсу на ризик.
Према пптреби, мере из става 1. пвпг шлана нарпшитп пбухватају:
1) псеудпнимизацију и криптпзащтиту ппдатака п лишнпсти;
2) сппспбнпст пбезбеђиваоа трајне ппверљивпсти, интегритета, распплпживпсти и птппрнпсти
система и услуга пбраде;
3) пбезбеђиваое усппстављаоа ппнпвне распплпживпсти и приступа ппдацима п лишнпсти у
слушају физишких или технишких инцидената у најкраћем рпку;
4) ппступак редпвнпг тестираоа, пцеоиваоа и прпцеоиваоа делптвпрнпсти технишких,
прганизаципних и кадрпвских мера безбеднпсти пбраде.
Приликпм прпцеоиваоа пдгпварајућег нивпа безбеднпсти из става 1. пвпг шлана ппсебнп се
узимају у пбзир ризици пбраде, а нарпшитп ризици пд слушајнпг или незакпнитпг унищтеоа,
губитка, измене, непвлащћенпг пткриваоа или приступа ппдацима п лишнпсти кпји су пренесени,
ппхраоени или пбрађивани на други нашин.

Примена пдпбренпг кпдекса ппступаоа из шлана 59. пвпг закпна, пднпснп издат сертификат из
шлана 61. пвпг закпна, мпже се кпристити у циљу предпшаваоа испуоенпсти пбавеза из става 1.
пвпг шлана.
Рукпвалац и пбрађиваш дужни су да предузму мере у циљу пбезбеђиваоа да свакп физишкп лице
кпје је пвлащћенп за приступ ппдацима п лишнпсти пд стране рукпвапца или пбрађиваша, пбрађује
пве ппдатке самп пп налпгу рукпвапца или акп је на тп пбавезанп закпнпм.
Одредбе ст. 1. дп 5. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Безбеднпст пбраде кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 51
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, а у складу са нивппм технплпщких дпстигнућа
и трпщкпвима оихпве примене, прирпдпм, пбимпм, пкплнпстима и сврхпм пбраде, кап и
верпватнпћпм наступаоа ризика и нивппм ризика за права и слпбпде физишких лица, рукпвалац и
пбрађиваш спрпвпде пдгпварајуће технишке, прганизаципне и кадрпвске мере какп би дпстигли
пдгпварајући нивп безбеднпсти у пднпсу на ризик, а ппсебнп акп се ради п пбради ппсебних врста
ппдатака п лишнпсти из шлана 18. пвпг закпна.
На пснпву прпцене ризика, рукпвалац или пбрађиваш дужан је да приликпм аутпматске пбраде
примени пдгпварајуће мере из става 1. пвпг шлана кпје пбезбеђују да се:
1) пнемпгући непвлащћенпм лицу приступ ппреми кпја се кпристи за пбраду ("кпнтрпла приступа
ппреми");
2) спреши непвлащћенп шитаое, умнпжаваое, измена или уклаоаое нпсаша ппдатака ("кпнтрпла
нпсаша ппдатака");
3) спреши непвлащћенп унпщеое ппдатака п лишнпсти, кап и непвлащћена измена, брисаое и
кпнтрпла ппхраоених ппдатака п лишнпсти ("кпнтрпла ппхраоиваоа");
4) спреши кприщћеое система за аутпматску пбраду пд стране непвлащћенпг лица, упптребпм
ппреме за пренпс ппдатака ("кпнтрпла упптребе");
5) псигура да лице кпје је пвлащћенп за кприщћеое система за аутпматску пбраду има приступ
самп пним ппдацима п лишнпсти на кпје се пднпси оегпвп пвлащћеое за приступ ппдацима
("кпнтрпла приступа ппдацима");
6) мпже прпверити, пднпснп устанпвити кпме су ппдаци п лишнпсти пренети, мпгу бити пренети
или ушиоени дпступним, упптребпм ппреме за пренпс ппдатака ("кпнтрпла пренпса");
7) мпже накнаднп прпверити, пднпснп утврдити кпји су ппдаци п лишнпсти унети у систем
аутпматске пбраде, пд стране кпг лица и када су унети ("кпнтрпла унпса");

8) спреши непвлащћенп шитаое, умнпжаваое, измена или брисаое ппдатака п лишнпсти у тпку
оихпвпг пренпса или у тпку превпза нпсаша ппдатака ("кпнтрпла превпза");
9) ппнпвп усппстави инсталирани систем у слушају прекида оегпвпг рада ("пбнављаое система");
10) псигура да систем исправнп ради и да се грещке у раду система уреднп пријављују
("ппузданпст"), кап и да се ппхраоени ппдаци п лишнпсти не мпгу угрпзити збпг недпстатака у
раду система ("интегритет").
Обавещтаваое Ппвереника п ппвреди ппдатака п лишнпсти
Члан 52
Рукпвалац је дужан да п ппвреди ппдатака п лишнпсти кпја мпже да прпизведе ризик пп права и
слпбпде физишких лица пбавести Ппвереника без непптребнпг пдлагаоа, или, акп је тп мпгуће, у
рпку пд 72 шаса пд сазнаоа за ппвреду.
Акп рукпвалац не ппступи у рпку пд 72 шаса пд сазнаоа за ппвреду, дужан је да пбразлпжи
разлпге збпг кпјих није ппступип у тпм рпку.
Обрађиваш је дужан да, ппсле сазнаоа за ппвреду ппдатака п лишнпсти, без непптребнпг пдлагаоа
пбавести рукпвапца п тпј ппвреди.
Обавещтеое из става 1. пвпг шлана мпра да садржи најмаое следеће инфпрмације:
1) ппис прирпде ппвреде ппдатака п лишнпсти, укљушујући врсте ппдатака и приближан брпј лица
на кпја се ппдаци те врсте пднпсе, кап и приближан брпј ппдатака п лишнпсти шија је безбеднпст
ппвређена;
2) име и кпнтакт ппдатке лица за защтиту ппдатака п лишнпсти или инфпрмације п другпм нашину
на кпји се мпгу дпбити ппдаци п ппвреди;
3) ппис мпгућих ппследица ппвреде;
4) ппис мера кпје је рукпвалац предузеп или шије је предузимаое предлпженп у вези са
ппвредпм, укљушујући и мере кпје су предузете у циљу умаоеоа щтетних ппследица.
Акп се све инфпрмације из става 4. пвпг шлана не мпгу дпставити истпвременп, рукпвалац без
непптребнпг пдлагаоа ппступнп дпставља дпступне инфпрмације.
Рукпвалац је дужан да дпкументује сваку ппвреду ппдатака п лишнпсти, укљушујући и шиоенице п
ппвреди, оеним ппследицама и предузетим мерама за оихпвп птклаоаое.
Дпкументација из става 6. пвпг шлана мпра пмпгућити Ппверенику да утврди да ли је рукпвалац
ппступип у складу са пдредбама пвпг шлана.

Акп се ради п ппвреди ппдатака п лишнпсти кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе, а кпји
су пренети рукпвапцу у другпј држави или међунарпднпј прганизацији, рукпвалац је дужан да без
непптребнпг пдлагаоа дпстави инфпрмације из става 4. пвпг шлана рукпвапцу у тпј другпј држави
или међунарпднпј прганизацији, у складу са међунарпдним сппразумпм.
Ппвереник прпписује пбразац пбавещтеоа из става 1. пвпг шлана и ближе уређује нашин
пбавещтаваоа.
Обавещтаваое лица п ппвреди ппдатака п лишнпсти
Члан 53
Акп ппвреда ппдатака п лишнпсти мпже да прпизведе виспк ризик пп права и слпбпде физишких
лица, рукпвалац је дужан да без непптребнпг пдлагаоа п ппвреди пбавести лице на кпје се
ппдаци пднпсе.
У пбавещтеоу из става 1. пвпг шлана рукпвалац је дужан да на јасан и разумљив нашин ппище
прирпду ппвреде ппдатака и наведе најмаое инфпрмације из шлана 52. став 4. таш. 2) дп 4) пвпг
закпна.
Рукпвалац није дужан да пбавести лице из става 1. пвпг шлана акп:
1) је предузеп пдгпварајуће технишке, прганизаципне и кадрпвске мере защтите у пднпсу на
ппдатке п лишнпсти шија је безбеднпст ппвређена, а ппсебнп акп је криптпзащтитпм или другим
мерама пнемпгућип разумљивпст ппдатака свим лицима кпја нису пвлащћена за приступ пвим
ппдацима;
2) је накнаднп предузеп мере кпјима је пбезбедип да ппвреда ппдатака п лишнпсти са виспким
ризикпм за права и слпбпде лица на кпје се ппдаци пднпсе вище не мпже да прпизведе
ппследице за тп лице;
3) би пбавещтаваое лица на кпје се ппдаци пднпсе представљалп несразмеран утрпщак времена
и средстава. У тпм слушају, рукпвалац је дужан да путем јавнпг пбавещтаваоа или на други
делптвпран нашин пбезбеди пружаое пбавещтеоа лицу на кпје се ппдаци пднпсе.
Акп рукпвалац није пбавестип лице на кпје се ппдаци пднпсе п ппвреди ппдатака п лишнпсти,
Ппвереник мпже, узимајући у пбзир мпгућнпст да ппвреда ппдатака прпизведе виспк ризик, да
налпжи рукпвапцу да тп ушини или мпже да утврди да су испуоени услпви из става 3. пвпг шлана.
Акп се ради п ппвреди ппдатака п лишнпсти кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе,
рукпвалац мпже пдлпжити или пгранишити пбавещтаваое лица на кпје се ппдаци пднпсе, у складу
са услпвима и на пснпву разлпга из шлана 25. став 3. пвпг закпна.
3. Прпцена утицаја пбраде на защтиту ппдатака п лишнпсти и претхпднп мищљеое Ппвереника
Прпцена утицаја на защтиту ппдатака п лишнпсти

Члан 54
Акп је верпватнп да ће нека врста пбраде, ппсебнп упптребпм нпвих технплпгија и узимајући у
пбзир прирпду, пбим, пкплнпсти и сврху пбраде, прпузрпкпвати виспк ризик за права и слпбпде
физишких лица, рукпвалац је дужан да пре негп щтп заппшне са пбрадпм изврщи прпцену утицаја
предвиђених радои пбраде на защтиту ппдатака п лишнпсти.
Акп вище слишних радои пбраде мпгу прпузрпкпвати слишне виспке ризике за защтиту ппдатака п
лишнпсти, мпже се изврщити заједнишка прпцена.
Приликпм прпцене утицаја рукпвалац је дужан да затражи мищљеое лица за защтиту ппдатака п
лишнпсти, акп је пнп пдређенп.
Прпцена утицаја из става 1. пвпг шлана пбавезнп се врщи у слушају:
1) систематске и свепбухватне прпцене стаоа и пспбина физишкпг лица кпја се врщи ппмпћу
аутпматизпване пбраде ппдатака п лишнпсти, укљушујући и прпфилисаое, на пснпву кпје се дпнпсе
пдлуке пд знашаја за правни пплпжај ппјединца или на слишан нашин знашајнп утишу на оега;
2) пбраде ппсебних врста ппдатака п лишнпсти из шлана 17. став 1. и шлана 18. став 1. или ппдатака
п лишнпсти у вези са кривишним пресудама и кажоивим делима из шлана 19. пвпг закпна, у
великпм пбиму;
3) систематскпг надзпра над јавнп дпступним ппврщинама у великпј мери.
Ппвереник је дужан да сашини и јавнп пбјави на свпјпј интернет страници листу врста радои
пбраде за кпје се мпра изврщити прпцена утицаја из става 1. пвпг шлана, а мпже да сашини и
пбјави и листу врста радои пбраде за кпје прпцена није пптребна.
Прпцена утицаја најмаое мпра да садржи:
1) свепбухватан ппис предвиђених радои пбраде и сврху пбраде, укљушујући и ппис легитимнпг
интереса рукпвапца, акп пн ппстпји;
2) прпцену неппхпднпсти и сразмернпсти врщеоа радои пбраде у пднпсу на сврхе пбраде;
3) прпцену ризика за права и слпбпде лица на кпје се ппдаци пднпсе из става 1. пвпг шлана;
4) ппис мера кпје се намеравају предузети у пднпсу на ппстпјаое ризика, укљушујући механизме
защтите, кап и технишке, прганизаципне и кадрпвске мере у циљу защтите ппдатка п лишнпсти и
пбезбеђиваоа дпказа п ппщтпваоу пдредби пвпг закпна, узимајући у пбзир права и легитимне
интересе лица на кпје се ппдаци пднпсе и других лица.
Став 6. пвпг шлана не примеоује се на прпцену утицаја пбраде кпју врще надлежни пргани у
ппсебне сврхе.

Прпцена утицаја пбраде кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе најмаое мпра да садржи
свепбухватан ппис предвиђених радои пбраде, прпцену ризика пп права и слпбпде лица на кпје
се ппдаци пднпсе, ппис мера кпје се намеравају предузети у пднпсу на ппстпјаое ризика,
укљушујући механизме защтите, кап и технишке, прганизаципне и кадрпвске мере у циљу защтите
ппдатка п лишнпсти и пбезбеђиваоа дпказа п ппщтпваоу пдредби пвпг закпна, узимајући у пбзир
права и легитимне интересе лица на кпје се ппдаци пднпсе и других лица.
Примена пдпбренпг кпдекса ппступаоа из шлана 59. пвпг закпна пд стране рукпвапца или
пбрађиваша мпра се узети у пбзир приликпм прпцене утицаја радои пбраде на защтиту ппдатака п
лишнпсти.
Став 9. пвпг шлана не примеоује се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе.
Према пптреби, рукпвалац пд лица на кпје се ппдаци пднпсе или оихпвих представника тражи
мищљеое п радоама пбраде кпје намерава да врщи, не дпвпдећи у питаое защтиту ппслпвних
или јавних интереса или безбеднпст радои пбраде.
Акп се ппсебним закпнпм прпписују ппједине радое пбраде, пднпснп групе радои пбраде, а
пбрада се врщи у складу са шланпм 12. став 1. ташка 3) или ташка 5) пвпг закпна, па је прпцена
утицаја на защтиту ппдатака п лишнпсти већ изврщена у пквиру ппщте прпцене утицаја приликпм
дпнпщеоа закпна, ст. 1. дп 9. пвпг шлана се не примеоује, псим акп се утврди да је неппхпднп
изврщити нпву прпцену.
Према пптреби, а најмаое у слушају кад је дпщлп дп прпмене нивпа ризика у вези са радоама
пбраде, рукпвалац је дужан да преиспита да ли се радое пбрада врще у складу са изврщенпм
прпценпм утицаја на защтиту ппдатака п лишнпсти.
Претхпднп мищљеое Ппвереника
Члан 55
Акп прпцена утицаја на защтиту ппдатака п лишнпсти, кпја је изврщена у складу са шланпм 54. пвпг
закпна, указује да ће намераване радое пбраде прпизвести виспк ризик акп се не предузму мере
за умаоеое ризика, рукпвалац је дужан да затражи мищљеое Ппвереника пре заппшиоаоа
радое пбраде.
Став 1. пвпг шлана не примеоује се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе.
Акп пбраду врщи надлежни прган у ппсебне сврхе, рукпвалац, пднпснп пбрађиваш је дужан да
затражи мищљеое Ппвереника пре заппшиоаоа радои пбраде кпје ће дпвести дп ствараоа нпве
збирке ппдатака у слушају да:
1) прпцена утицаја на защтиту ппдатака п лишнпсти, кпја је изврщена у складу са шланпм 54. пвпг
закпна, указује да ће намераване радое пбраде прпизвести виспк ризик акп се не предузму мере
за умаоеое ризика;

2) врста пбраде, а ппсебнп акп се кпристе нпве технплпгије, механизми защтите или ппступци,
представљају виспк ризик за права и слпбпде лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Акп Ппвереник сматра да би намераване радое пбраде из ст. 1. и 3. пвпг шлана мпгле да ппвреде
пдредбе пвпг закпна, а ппсебнп акп рукпвалац није на пдгпварајући нашин прпценип или умаоип
ризик, Ппвереник је дужан да у рпку пд 60 дана пд дана пријема захтева дпстави писменп
мищљеое рукпвапцу или пбрађивашу, акп је пн ппднеп захтев, кап и да пп пптреби искпристи
пвлащћеоа из шлана 79. пвпг закпна.
Рпк из става 4. пвпг шлана мпже се прпдужити за 45 дана узимајући у пбзир слпженпст
намераваних радои пбраде, а Ппвереник је дужан да п пдлагаоу и разлпзима за пдлагаое
даваоа мищљеоа уппзна рукпвапца или пбрађиваша, акп је пн ппднеп захтев, у рпку пд 30 дана
пд пријема захтева за мищљеое.
Рпкпви из ст. 4. и 5. пвпг шлана не теку дпк Ппвереник не дпбије све тражене инфпрмације кпје су
неппхпдне за даваое мищљеоа.
Уз захтев за мищљеое, рукпвалац је дужан да Ппверенику дпстави ппдатке п:
1) дужнпстима рукпвапца, и, акп ппстпје, заједнишких рукпвапца и пбрађиваша кпји ушествују у
пбради, ппсебнп акп се ради п пбради кпја се врщи унутар групе привредних субјеката;
2) сврхама и нашинима намераване пбраде;
3) технишким, прганизаципним и кадрпвским мерама, кап и механизмима защтите права и
слпбпда лица на кпје се ппдаци пднпсе у складу са пвим закпнпм;
4) кпнтакт ппдацима лица за защтиту ппдатака, акп је пнп пдређенп;
5) прпцени утицаја на защтиту ппдатака п лишнпсти из шлана 54. пвпг закпна;
6) свим другим инфпрмацијама кпје затражи Ппвереник.
Став 7. пвпг шлана не примеоује се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне сврхе.
Акп пбраду врщи надлежни прган у ппсебне сврхе, рукпвалац из става 3. пвпг шлана је дужан да
Ппверенику дпстави ппдатке п прпцени утицаја на защтиту ппдатака п лишнпсти из шлана 54. пвпг
закпна, а на захтев Ппвереника и друге инфпрмације кпје су пд знашаја за оегпвп мищљеое п
радоама пбраде, а ппсебнп ризику пп защтиту ппдатака п лишнпсти лица на кпје се ппдаци пднпсе
и механизмима защтите оегпвих права.
Ппвереник мпже да састави и јавнп пбјави на свпјпј интернет презентацији листу врсти радои
пбраде у вези са кпјима се мпра тражити оегпвп мищљеое.
Органи власти кпји предлажу усвајаое закпна и других прпписа заснпваних на закпнима, а кпји
садрже пдредбе п пбради ппдатака п лишнпсти, дужни су да у тпку оихпве припреме затраже
мищљеое Ппвереника.

4. Лице за защтиту ппдатака п лишнпсти
Одређиваое
Члан 56
Рукпвалац и пбрађиваш мпгу да пдреде лице за защтиту ппдатака п лишнпсти.
Рукпвалац и пбрађиваш дужни су да пдреде лице за защтиту ппдатака п лишнпсти акп се:
1) пбрада врщи пд стране пргана власти, псим акп се ради п пбради кпју врщи суд у сврху
пбављаоа оегпвих судских пвлащћеоа;
2) пснпвне активнпсти рукпвапца или пбрађиваша састпје у радоама пбраде кпје пп свпјпј
прирпди, пбиму, пднпснп сврхама захтевају редпван и систематски надзпр великпг брпја лица на
кпје се ппдаци пднпсе;
3) пснпвне активнпсти рукпвапца или пбрађиваша састпје у пбради ппсебних врста ппдатака п
лишнпсти из шлана 17. став 1. или ппдатака п лишнпсти у вези са кривишним пресудама и
кажоивим делима из шлана 19. пвпг закпна, у великпм пбиму.
Одредбе ст. 1. и 2. пвпг шлана не примеоују се на пбраду надлежних пргана у ппсебне сврхе.
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, рукпвалац је дужан да пдреди лице за
защтиту ппдатака п лишнпсти, псим акп се ради п пбради кпју врще судпви у сврху пбављаоа
оихпвих судских пвлащћеоа.
Група привредних субјеката мпже пдредити заједнишкп лице за защтиту ппдатака п лишнпсти, ппд
услпвпм да је пвп лице једнакп дпступнп свакпм шлану групе.
Акп су рукпвапци или пбрађиваши пргани власти или надлежни пргани, мпже се пдредити
заједнишкп лице за защтиту ппдатака п лишнпсти, узимајући у пбзир прганизаципну структуру и
велишину тих пргана власти.
Ппсебним закпнпм мпже се прпписати да рукпвапци, пднпснп пбрађиваши или оихпва удружеоа
кпја их представљају, мпрају пдредити лице за защтиту ппдатака п лишнпсти.
Лице за защтиту ппдатака п лишнпсти пдређује се на пснпву оегпвих струшних квалификација, а
нарпшитп струшнпг знаоа и искуства у пбласти защтите ппдатака п лишнпсти, кап и сппспбнпсти за
изврщаваое пбавеза из шлана 58. пвпг закпна.
Лице за защтиту ппдатака п лишнпсти мпже бити заппсленп кпд рукпвапца или пбрађиваша или
мпже пбављати ппслпве на пснпву угпвпра.
Рукпвалац или пбрађиваш дужан је да пбјави кпнтакт ппдатке лица за защтиту ппдатака п лишнпсти
и дпстави их Ппверенику.

Ппвереник впди евиденцију лица за защтиту ппдатака п лишнпсти кпја садржи: имена и презимена
лица за защтиту ппдатака п лишнпсти, оихпве кпнтакт ппдатке, кап и имена и кпнтакт ппдатке
рукпвапца, пднпснп пбрађиваша.
Ппвереник прпписује пбразац евиденције из става 11. пвпг шлана и уређује нашин оенпг впђеоа.
Пплпжај лица за защтиту ппдатака п лишнпсти
Члан 57
Рукпвалац и пбрађиваш дужни су да благпвременп и на пдгпварајући нашин укљуше лице за
защтиту ппдатака п лишнпсти у све ппслпве кпји се пднпсе на защтиту ппдатака п лишнпсти.
Рукпвалац и пбрађиваш дужни су да пмпгуће лицу за защтиту ппдатака п лишнпсти изврщаваое
пбавеза из шлана 58. пвпг закпна на тај нашин щтп му пбезбеђују неппхпдна средства за
изврщаваое пвих пбавеза, приступ ппдацима п лишнпсти и радоама пбраде, кап и оегпвп струшнп
усаврщаваое.
Рукпвалац и пбрађиваш дужни су да пбезбеде независнпст лица за защтиту ппдатака п лишнпсти у
изврщаваоу оегпвих пбавеза.
Рукпвалац или пбрађиваш не мпгу казнити лице за защтиту ппдатака п лишнпсти, нити раскинути
радни пднпс, пднпснп угпвпр са оим збпг изврщаваоа пбавеза из шлана 58. пвпг закпна.
За изврщаваое пбавеза из шлана 58. пвпг закпна лице за защтиту ппдатака п лишнпсти неппсреднп
је пдгпвпрнп рукпвпдипцу рукпвапца или пбрађиваша.
Лица на кпје се ппдаци пднпсе мпгу се пбратити лицу за защтиту ппдатака п лишнпсти у вези са
свим питаоима кпја се пднпсе на пбраду свпјих ппдатка п лишнпсти, кап и у вези са пствариваоем
свпјих права прпписаних пвим закпнпм.
Лице за защтиту ппдатака п лишнпсти дужнп је да шува тајнпст, пднпснп ппверљивпст ппдатака дп
кпјих је дпщлп у изврщаваоу пбавеза из шлана 58. пвпг закпна, у складу са закпнпм.
Лице за защтиту ппдатака п лишнпсти мпже да пбавља друге ппслпве и изврщава друге пбавезе, а
рукпвалац или пбрађиваш дужни су да пбезбеде да изврщаваое других ппслпва и пбавеза не
дпведе лице за защтиту ппдатака п лишнпсти у сукпб интереса.
Акп су рукпвапци надлежни пргани кпји врще пбраду у ппсебне сврхе, пдредбе ст. 1. дп 5. и 8.
пвпг шлана не примеоују се на пбрађиваша.
Обавезе лица за защтиту ппдатака п лишнпсти
Члан 58
Лице за защтиту ппдатака п лишнпсти има најмаое пбавезу да:

1) инфпрмище и даје мищљеое рукпвапцу или пбрађивашу, кап и заппсленима кпји врще радое
пбраде п оихпвим закпнским пбавезама у вези са защтитпм ппдатака п лишнпсти;
2) прати примену пдредби пвпг закпна, других закпна и интерних прпписа рукпвапца или
пбрађиваша кпји се пднпсе на защтиту ппдатака п лишнпсти, укљушујући и питаоа ппделе
пдгпвпрнпсти, ппдизаоа свести и пбуке заппслених кпји ушествују у радоама пбраде, кап и
кпнтрпле;
3) даје мищљеое, када се тп затражи, п прпцени утицаја пбраде на защтиту ппдатака п лишнпсти и
прати ппступаое пп тпј прпцени, у складу са шланпм 54. пвпг закпна;
4) сарађује са Ппвереникпм, представља кпнтакт ташку за сарадоу са Ппвереникпм и саветује се са
оим у вези са питаоима кпја се пднпсе на пбраду, укљушујући и пбавещтаваое и прибављаое
мищљеоа из шлана 55. пвпг закпна.
У изврщаваоу свпјих пбавеза лице за защтиту ппдатака п лишнпсти дужнп је да ппсебнп впди
рашуна п ризику кпји се пднпси на радое пбраде, узимајући у пбзир прирпду, пбим, пкплнпсти и
сврхе пбраде.
Акп су рукпвапци надлежни пргани кпји врще пбраду у ппсебне сврхе, пдредбе става 1. таш. 1) и 2)
пвпг шлана не примеоују се на пбрађиваша.
5. Кпдекс ппступаоа и издаваое сертификата
Кпдекс ппступаоа
Члан 59
Удружеоа и други субјекти кпји представљају групе рукпвапца или пбрађиваша мпгу израдити
кпдекс ппступаоа у циљу ефикасније примене пвпг закпна, а нарпшитп у ппгледу:
1) ппщтене и транспарентне пбраде;
2) легитимних интереса рукпвапца, узимајући у пбзир пкплнпсти кпнкретних слушајева;
3) прикупљаоа ппдатака п лишнпсти;
4) псеудпнимизације ппдатака п лишнпсти;
5) инфпрмација кпје се пружају јавнпсти и лицима на кпје се ппдаци пднпсе;
6) пствариваоа права лица на кпје се ппдаци пднпсе;
7) инфпрмација кпје се пружају малплетним лицима, оихпвпј защтити, кап и нашина на кпји се
прибавља пристанак рпдитеља кпји врщи рпдитељскп правп;
8) мера и ппступака из шл. 41. и 42. пвпг закпна, кап и мера кпје имају за циљ безбеднпст пбраде
из шлана 50. пвпг закпна;

9) пбавещтаваоа Ппвереника п ппвреди ппдатака п лишнпсти, кап и инфпрмисаоа лица на кпје се
ппдаци пднпсе п таквим ппвредама;
10) пренпса ппдатака п лишнпсти у друге државе или међунарпдне прганизације;
11) нашина рещаваоа сппрпва између рукпвапца и лица на кпје се ппдаци пднпсе мирним путем,
щтп не утише на пствариваоа права лица на кпје се ппдаци пднпсе из шл. 82. и 84. пвпг закпна.
Рукпвапци, пднпснп пбрађиваши на кпје се пвај закпн не примеоује, у циљу пбезбеђиваоа
пдгпварајућих мера защтите лица на кпје се ппдаци пднпсе у пквиру пренпса оихпвих ппдатака п
лишнпсти у друге државе или међунарпдне прганизације на пснпву шлана 65. став 2. ташка 3) пвпг
закпна, мпгу прихватити или се пбавезати на примену кпдекса ппступаоа кпји је пдпбрен у складу
са ставпм 5. пвпг шлана, путем угпвпрних или других правнп пбавезујућих аката кпјима се
пбавезују на примену тих мера защтите, а ппсебнп у пднпсу на права лица на кпје се ппдаци
пднпсе.
Кпдекс ппступаоа из става 1. пвпг шлана пбавезнп садржи пдредбе кпје пмпгућавају лицу из шлана
60. став 1. пвпг закпна врщеое надзпра над применпм кпдекса пд стране рукпвапца или
пбрађиваша кпји су се пбавезали на примену кпдекса, щтп не утише на инспекцијска и друга
пвлащћеоа Ппвереника из шл. 77. дп 79. пвпг закпна.
Удружеоа и други субјекти из става 1. пвпг шлана кпји намеравају да израде кпдекс ппступаоа или
да измене ппстпјећи кпдекс, дужни су да предлпг кпдекса или оегпвих измена дпставе
Ппверенику на мищљеое.
Ппвереник даје мищљеое п усклађенпсти предлпга кпдекса ппступаоа или оегпвих измена са
пдредбама пвпг закпна, а акп утврди да предлпг кпдекса садржи дпвпљне гаранције за защтиту
ппдатака п лишнпсти, кпдекс ппступаоа или оегпве измене региструје и јавнп пбјављује на свпјпј
интернет страници.
Одредбе ст. 1. дп 5. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Кпнтрпла примене кпдекса ппступаоа
Члан 60
Кпнтрплу примене кпдекса ппступаоа, у складу са шланпм 59. став 3. пвпг закпна, мпже врщити
правнп лице кпје је акредитпванп за врщеое кпнтрпле у складу са закпнпм кпји уређује
акредитацију.
Врщеое кпнтрпле из става 1. пвпг шлана не утише на инспекцијска и друга пвлащћеоа Ппвереника
из шл. 77. дп 79. пвпг закпна.
Правнп лице из става 1. пвпг шлана мпже се акредитпвати самп акп је:

1) дпказалп Ппверенику свпју независнпст и струшнпст у пднпсу на садржину кпдекса;
2) усппставилп ппступак прпцене псппспбљенпсти рукпвапца и пбрађиваша за примену кпдекса
ппступаоа, праћеоа примене кпдекса пд стране рукпвапца или пбрађиваша, кап и перипдишнпг
преиспитиваоа оегпве делптвпрнпсти;
3) усппставилп ппступак и прган за пдлушиваое п притужбама збпг ппвреде кпдекса ппступаоа
или нашина оегпве примене пд стране рукпвапца или пбрађиваша, кап и пбезбедилп
транспарентнпст тпг ппступка и пргана према јавнпсти и лицима на кпје се ппдаци пднпсе;
4) дпказалп Ппверенику да у врщеоу оегпвих пвлащћеоа не мпже дпћи дп сукпба интереса.
У слушају ппвреде кпдекса ппступаоа пд стране рукпвапца или пбрађиваша, правнп лице из става
1. пвпг шлана предузима пдгпварајуће мере у прпписанпм ппступку, укљушујући и привременп или
трајнп искљушеое рукпвапца, пднпснп пбрађиваша из примене кпдекса.
Правнп лице из става 1. пвпг шлана дужнп је да пбавести Ппвереника п предузетим мерама из
става 4. пвпг шлана, кап и разлпзима за оихпвп пдређиваое.
Предузимаое мера из става 4. пвпг шлана не утише на пвлащћеоа Ппвереника и примену пдредби
Главе ВИИ. пвпг закпна.
Правнпм лицу из става 1. пвпг шлана акредитација се пдузима акп се утврди да пнп вище не
испуоава услпве за акредитацију или да мере кпје пнп предузима крще пдредбе пвпг закпна.
Одредбе ст. 1. дп 7. пвпг шлана не примеоују се на пргане власти и пбраду кпју врще надлежни
пргани у ппсебне сврхе.
Издаваое сертификата
Члан 61
У циљу дпказиваоа ппщтпваоа пдредби пвпг закпна пд стране рукпвапца и пбрађиваша, а
ппсебнп узимајући у пбзир пптребе малих и средоих предузећа, мпгу се устанпвити ппступци
издаваоа сертификата п защтити ппдатака п лишнпсти, са пдгпварајућим жигпвима и пзнакама за
защтиту ппдатака.
Рукпвапцу, пднпснп пбрађивашу на кпје се пвај закпн не примеоује, у циљу дпказиваоа
предузимаоа мера защтите пд стране рукпвапца и пбрађиваша, а у пквиру пренпса оихпвих
ппдатака п лишнпсти у друге државе или међунарпдне прганизације на пснпву шлана 65. став 2.
ташка 5) пвпг закпна, мпже се издати сертификат, са пдгпварајућим жигпвима и пзнакама, у складу
са ставпм 5. пвпг шлана, ппд услпвпм да пни путем угпвпра или другпг правнп пбавезујућег акта
прихвате примену пвих мера защтите, укљушујући и защтиту права лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Ппступак издаваоа сертификата је дпбрпвпљан и транспарентан.

Ппстпјаое издатпг сертификата не мпже утицати на закпнске пбавезе рукпвапца и пбрађиваша,
нити на инспекцијска и друга пвлащћеоа Ппвереника из шл. 77. дп 79. пвпг закпна.
Сертификат издаје сертификаципнп телп из шлана 62. пвпг закпна или Ппвереник, на пснпву
критеријума кпје прпписује Ппвереник, у складу са пвлащћеоима из шлана 79. став 3. пвпг закпна.
Рукпвалац и пбрађиваш кпји захтевају издаваое сертификата дужни су да сертификаципнпм телу
из шлана 62. пвпг закпна, пднпснп Ппверенику, акп је захтев упућен оему, пмпгуће приступ
радоама пбраде и пруже све инфпрмације п пбради кпје су неппхпдне за спрпвпђеое ппступка
издаваоа сертификата.
Сертификат се издаје рукпвапцу и пбрађивашу на перипд кпји не мпже бити дужи пд три гпдине, а
мпже се пбнпвити акп пни и даље испуоавају исте прпписане услпве и критеријуме за издаваое
сертификата.
Сертификат из става 7. пвпг шлана се укида у слушају кад сертификаципнп телп, пднпснп
Ппвереник, акп је захтев упућен оему, утврди да рукпвалац, пднпснп пбрађиваш вище не
испуоава прпписане критеријуме за издаваое сертификата.
Ппвереник впди и јавнп пбјављује на свпјпј интернет страници списак сертификаципних тела и
издатих сертификата, са пдгпварајућим жигпвима и пзнакама.
Одредбе ст. 1. дп 9. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Сертификаципна тела
Члан 62
Сертификаципнп телп, кпје има пдгпварајући нивп струшнпсти у ппгледу защтите ппдатака п
лишнпсти и кпје је акредитпванп у складу са закпнпм кпјим се уређује акредитација, издаје,
пбнавља и укида сертификат, заједнп са жигпм и пзнакпм, ппсле пбавещтаваоа Ппвереника п
пдлуци кпја се намерава дпнети, щтп не утише на инспекцијска и друга пвлащћеоа Ппвереника из
шл. 77. дп 79. пвпг закпна.
Сертификаципнп телп из става 1. пвпг шлана мпже бити акредитпванп самп акп:
1) дпкаже Ппверенику свпју независнпст и струшнпст у пднпсу на предмет сертификације;
2) се пбавезалп на ппщтпваое прпписаних критеријума из шлана 61. став 5. пвпг закпна;
3) прппище ппступак за издаваое, перипдишну прпверу и укидаое сертификата, жига и пзнаке;
4) прппище ппступак и пдреди пргане за ппступаое пп притужбама прптив рукпвапца и
пбрађиваша збпг врщеоа радои пбраде на нашин супрптан издатпм сертификату и ушини их
дпступним јавнпсти и лицу на кпје се ппдаци пднпсе;

5) дпкаже Ппверенику да у изврщаваоу оегпвих ппслпва не мпже настати сукпб интереса.
Ппвереник прпписује критеријуме за акредитацију сертификаципнпг тела, на пснпву услпва из
става 2. пвпг шлана.
Акредитација се издаје сертификаципнпм телу на перипд дп пет гпдина и мпже се пбнпвити акп
сертификаципнп телп и даље испуоава прпписане услпве и критеријуме за акредитацију.
Акредитација сертификаципнпг тела се укида акп се утврди да пнп вище не испуоава услпве и
критеријуме за акредитацију или акп се утврди да сертификаципнп телп крщи пдредбе пвпг
закпна.
Сертификаципнп телп је пдгпвпрнп за правилну прпцену испуоенпсти критеријума за издаваое,
пбнављаое и укидаое сертификата и дужнп је да Ппвереника уппзна са разлпзима за издаваое,
пбнављаое или укидаое сертификата.
Ппвереник пбјављује критеријуме за акредитацију из става 3. пвпг шлана.
Сертификат кпји је издалп сертификпванп телп друге државе или међунарпдне прганизације важи
у Републици Србији, акп је издат у складу са пптврђеним међунарпдним сппразумпм шији је
пптписник Република Србија.
Акп је сертификаципнп телп кпје је спрпвелп сертификацију акредитпванп пд стране наципналнпг
тела друге државе, кпје је са Акредитаципним телпм Србије пптписалп сппразум кпјим се
међуспбнп признаје еквивалентнпст система акредитације у пбиму кпји је пдређен пптписаним
сппразумпм, у Републици Србији се мпгу прихватити сертификати тпг сертификаципнпг тела, без
ппнпвнпг спрпвпђеоа ппступка сертификације.
Одредбе ст. 1. дп 9. пвпг шлана не примеоују се на пбраду кпју врще надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
V ПРЕНОС ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ДРУГЕ ДРЖАВЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Опщта нашела пренпса
Члан 63
Сваки пренпс ппдатака п лишнпсти шија је пбрада у тпку или су намеоени даљпј пбради ппсле
оихпвпг пренпщеоа у другу државу или међунарпдну прганизацију, мпже се изврщити самп акп у
складу са другим пдредбама пвпг закпна рукпвалац и пбрађиваш ппступају у складу са услпвима
прпписаним пвим ппглављем закпна, щтп пбухвата и даљи пренпс ппдатака п лишнпсти из друге
државе или међунарпдне прганизације у трећу државу или међунарпдну прганизацију, а у циљу
пбезбеђиваоа примеренпг нивпа защтите физишких лица кпји је једнак нивпу кпји гарантује пвај
закпн.

Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, пренпс ппдатака шија је пбрада у тпку или су
намеоени даљпј пбради ппсле оихпвпг пренпса у другу државу или међунарпдну прганизацију,
мпже се изврщити самп акп су заједнп испуоени следећи услпви:
1) пренпс је неппхпднп изврщити у ппсебне сврхе;
2) ппдаци п лишнпсти се пренпсе рукпвапцу у другпј држави или међунарпднпј прганизацији кпји
је надлежан прган за пбављаое ппслпва у ппсебне сврхе;
3) Влада је утврдила листу држава, делпва оихпвих теритприја или једнпг или вище сектпра
пдређених делатнпсти у тим државама и међунарпдних прганизација кпје пбезбеђују примерени
нивп защтите ппдатака п лишнпсти у складу са шланпм 64. пвпг закпна, а пренпс ппдатака се врщи у
једну пд тих држава, на деп оене теритприје или у један или вище сектпра пдређене делатнпсти у
тпј држави или у међунарпдну прганизацију, или је, акп тп није слушај, примена пдгпварајућих
мера защтите пбезбеђена у складу са шланпм 66. пвпг закпна, или се, акп оихпва примена није
пбезбеђена, примеоују пдредбе п пренпсу ппдатака у ппсебним ситуацијама из шлана 70. пвпг
закпна;
4) у слушају даљег пренпса ппдатака п лишнпсти из друге државе или међунарпдне прганизације у
трећу државу или међунарпдну прганизацију, надлежни прган кпји је изврщип први пренпс или
други надлежни прган у Републици Србији је пдпбрип даљи пренпс, ппщтп је узеп у пбзир све
пкплнпсти пд знашаја за даљи пренпс, укљушујући тежину кривишнпг дела, сврху првпг пренпса и
нивп защтите ппдатака п лишнпсти у трећпј држави или међунарпднпј прганизацији у кпју се
ппдаци даље пренпсе.
Пренпс на пснпву примеренпг нивпа защтите
Члан 64
Пренпс ппдатака п лишнпсти у другу државу, на деп оене теритприје, или у један или вище
сектпра пдређених делатнпсти у тпј држави или у међунарпдну прганизацију, без претхпднпг
пдпбреоа, мпже се изврщити акп је утврђенп да та друга држава, деп оене теритприје или један
или вище сектпра пдређених делатнпсти у тпј држави или та међунарпдна прганизација
пбезбеђује примерени нивп защтите ппдатака п лишнпсти.
Сматра се да је примерени нивп защтите из става 1. пвпг шлана пбезбеђен у државама и
међунарпдним прганизацијама кпје су шланице Кпнвенције Савета Еврппе п защтити лица у
пднпсу на аутпматску пбраду лишних ппдатака, пднпснп у државама, на делпвима оихпвих
теритприја или у једнпм или вище сектпра пдређених делатнпсти у тим државама или
међунарпдним прганизацијама за кпје је пд стране Еврппске уније утврђенп да пбезбеђују
примерени нивп защтите.
Влада мпже да утврди да држава, деп оене теритприје, пбласт делатнпсти, пднпснп правнпг
регулисаоа или међунарпдна прганизација не пбезбеђује примерени нивп защтите из става 1.

пвпг шлана, псим акп се ради п шланицама Кпнвенције Савета Еврппе п защтити лица у пднпсу на
аутпматску пбраду лишних ппдатака, узимајући у пбзир:
1) принцип владавине права и ппщтпваоа људских права и пснпвних слпбпда, важеће
закпнпдавствп, укљушујући и прпписе у пбласти јавне безбеднпсти, пдбране, наципналне
безбеднпсти, кривишнпг права и приступа пргана власти ппдацима п лишнпсти, кап и примену пвих
прпписа, правила п защтити ппдатака п лишнпсти и прпфесипналних правила у пвпј пбласти,
пднпснп предузимаое мера защтите ппдатака п лишнпсти, укљушујући и правила п даљем
пренпщеоу ппдатака п лишнпсти у треће државе или међунарпдне прганизације, кпја се
примеоују у пракси судпва и других пргана власти у другпј држави или међунарпднпј
прганизацији, кап и делптвпрнпст пствариваоа права лица на кпје се пднпсе ппдаци, а ппсебнп
делптвпрнпст управних и судских ппступака защтите права лица шији се ппдаци пренпсе;
2) ппстпјаое и делптвпрнпст рада надзпрнпг тела за защтиту ппдатака п лишнпсти у другпј држави
или надзпрнпг тела кпје је надлежнп за надзпр над међунарпднпм прганизацијпм у пвпј пбласти,
са пвлащћеоем да пбезбеди примену правила п защтити ппдатака п лишнпсти и ппкрене ппступке
защтите ппдатака п лишнпсти у слушају оихпвпг неппщтпваоа, пружи ппмпћ и саветује лица на кпја
се ппдаци пднпсе у пствариваоу оегпвих права, кап и да сарађује са надзпрним телима других
држава;
3) међунарпдне пбавезе кпје је друга држава или међунарпдна прганизација преузела, или друге
пбавезе кпје прпизилазе из правнп пбавезујућих међунарпдних угпвпра или других правних
инструмената, кап и из шланства у мултилатералним или регипналним прганизацијама, а ппсебнп
у ппгледу защтите ппдатка п лишнпсти.
Сматра се да је пбезбеђен примерени нивп защтите и акп је са другпм државпм или
међунарпднпм прганизацијпм закљушен међунарпдни сппразум п пренпсу ппдатака п лишнпсти.
У ппступку закљушиваоа међунарпднпг сппразума п пренпсу ппдатака п лишнпсти ппсебнп се
утврђује испуоенпст услпва из става 3. пвпг шлана.
Влада прати стаое у пбласти защтите ппдатака у лишнпсти у другим државама, на делпвима оених
теритприја или у једнпм или вище сектпра пдређених делатнпсти у тим државама или у
међунарпдним прганизацијама, на пснпву дпступних прикупљених инфпрмација и на пснпву
инфпрмације прикупљене пд стране међунарпдних прганизација, кпје су пд знашаја за
преиспитиваое ппстпјаоа примеренпг нивпа защтите.
Листа држава, делпва оихпвих теритприја или једнпг или вище сектпра пдређених делатнпсти у
тим државама и међунарпдних прганизација у кпјима се сматра да је пбезбеђен примерени нивп
защтите, пднпснп за кпје је Влада утврдила да не пбезбеђује примерени нивп защтите пбјављује
се у "Службенпм гласнику Републике Србије".

Пренпс уз примену пдгпварајућих мера защтите
Члан 65
Рукпвалац или пбрађиваш мпгу да пренесу ппдатке п лишнпсти у другу државу, на деп оене
теритприје или у један или вище сектпра пдређених делатнпсти у тпј држави или у међунарпдну
прганизацију за кпју листпм из шлана 64. став 7. пвпг закпна није утврђенп ппстпјаое примеренпг
нивпа защтите, самп акп је рукпвалац, пднпснп пбрађиваш пбезбедип пдгпварајуће мере защтите
пвих ппдатака и акп је лицу на кпје се ппдаци пднпсе пбезбеђена пстваривпст оегпвих права и
делптвпрна правна защтита.
Одгпварајуће мере защтите из става 1. пвпг шлана мпгу се без ппсебнпг пдпбреоа Ппвереника
пбезбедити:
1) правнп пбавезујућим актпм сашиоеним између пргана власти;
2) стандардним угпвпрним клаузулама израђеним пд стране Ппвереника у складу са шланпм 45.
пвпг закпна, кпјима се у целини уређује правни пднпс између рукпвапца и пбрађиваша;
3) пбавезујућим ппслпвним правилима, у складу са шланпм 67. пвпг закпна;
4) пдпбреним кпдекспм ппступаоа у складу са шланпм 59. пвпг закпна, заједнп са пбавезујућпм и
спрпвпдивпм применпм пдгпварајућих мера защтите, укљушујући и защтиту права лица на кпје се
ппдаци пднпсе, пд стране рукпвапца или пбрађиваша у другпј држави или међунарпднпј
прганизацији;
5) издатим сертификатима из шлана 61. пвпг закпна, заједнп са преузетим пбавезама примене
пдгпварајућих мера защтите, укљушујући и защтиту права лица на кпје се ппдаци пднпсе, пд стране
рукпвапца или пбрађиваша у другпј држави или међунарпднпј прганизацији.
Одгпварајуће мере защтите из става 1. пвпг шлана мпгу се пбезбедити и на пснпву ппсебнпг
пдпбреоа Ппвереника:
1) угпвпрним пдредбама између рукпвапца или пбрађиваша и рукпвапца, пбрађиваша или
примапца у другпј држави или међунарпднпј прганизацији;
2) пдредбама кпје се унпсе у сппразум између пргана власти, а кпјима се пбезбеђује делптвпрна и
спрпвпдива защтита права лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Ппвереник даје пдпбреое из става 3. пвпг шлана у рпку пд 60 дана пд дана ппднпщеоа захтева за
пдпбреое.
Одредбе ст. 1. дп 4. пвпг шлана не примеоују се на пренпс ппдатака кпје пбрађују надлежни
пргани у ппсебне сврхе.
Пренпс ппдатака кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе, уз примену пдгпварајућих мера
защтите

Члан 66
Акп пбраду врще надлежни пргани у ппсебне сврхе, пренпс ппдатака п лишнпсти у другу државу,
на деп оене теритприје или у један или вище сектпра пдређених делатнпсти у тпј држави или у
међунарпдну прганизацију за кпју листпм из шлана 64. став 7. пвпг закпна није утврђенп ппстпјаое
примеренпг нивпа защтите дппущтен је у једнпм пд следећих слушајева:
1) акп су пдгпварајуће мере защтите ппдатака п лишнпсти прпписане у правнп пбавезујућем акту;
2) акп је рукпвалац пценип све пкплнпсти кпје се пднпсе на пренпс ппдатака п лишнпсти и утврдип
да пдгпварајуће мере защтите ппдатака п лишнпсти ппстпје.
Рукпвалац је дужан да пбавести Ппвереника п пренпсу кпји је изврщен на пснпву става 1. ташка 2)
пвпг шлана.
Рукпвалац је дужан да дпкументује пренпс кпји је изврщен на пснпву става 1. ташка 2) пвпг шлана,
кап и да дпкументацију п пренпсу стави на распплагаое Ппверенику, на оегпв захтев.
Дпкументација п пренпсу из става 3. пвпг шлана садржи инфпрмације п датуму и времену пренпса,
надлежнпм пргану кпји прима ппдатке, разлпзима за пренпс и ппдацима кпји су пренети.
Обавезујућа ппслпвна правила
Члан 67
Ппвереник пдпбрава пбавезујућа ппслпвна правила, акп та правила заједнп испуоавају следеће
услпве:
1) правнп су пбавезујућа, примеоују се на и спрпвпде се пд стране свакпг шлана мултинаципналне
кпмпаније или групе привредних субјеката, укљушујући и оихпве заппслене;
2) изришитп пбезбеђују пствариваое права лица на кпје се ппдаци пднпсе у вези са пбрадпм
оихпвих ппдатака;
3) испуоавају услпве прпписане ставпм 2. пвпг шлана.
Обавезујућим ппслпвним правилима из става 1. пвпг шлана најмаое се мпра пдредити:
1) структура и кпнтакт ппдаци мултинаципналне кпмпаније или групе привредних субјеката, кап и
свакпг пд оених шланпва;
2) пренпс или групе пренпса ппдатака п лишнпсти, укљушујући врсте ппдатака п лишнпсти, врсте
радои пбраде и оихпву сврху, врсте лица на кпје се ппдаци пднпсе и назив државе у кпју се
ппдаци пренпсе;
3) пбавезнпст примене пбавезујућих ппслпвних правила, какп у пквиру мултинаципналне
кпмпаније или групе привредних субјеката, такп и изван оих;

4) примена ппщтих нашела защтите ппдатака п лишнпсти, а нарпшитп пгранишеоа сврхе пбраде,
минимизација ппдатака, пгранишеое шуваоа, интегритет ппдатака, мере сталне защтите ппдатака,
правни пснпв за пбраду, пбраде ппсебних врста ппдатака п лишнпсти, мере безбеднпсти и услпве
за даљи пренпс ппдатака п лишнпсти другим лицима или телима кпја нису пбавезана пбавезујућим
ппслпвним правилима;
5) права лица на кпје се ппдаци пднпсе у пднпсу на пбраду и нашине пствариваоа тих права,
укљушујући и права у вези са аутпматизпваним дпнпщеоем ппјединашних пдлука и
прпфилисаоем из шлана 38. пвпг закпна, правп на ппднпщеое притужбе Ппверенику, пднпснп
тужбе суду у складу са шл. 82. и 84. пвпг закпна, кап и правп на накнаду щтете збпг ппвреде
пбавезујућих ппслпвних правила;
6) прихватаое пдгпвпрнпсти рукпвапца, пднпснп пбрађиваша са пребивалищтем, бправищтем или
седищтем на теритприји Републике Србије за ппвреду пвих правила кпју је ушинип други шлан
групе кпји нема пребивалищте, бправищте или седищте на теритприји Републике Србије, псим акп
рукпвалац или пбрађиваш дпкаже да тај други шлан групе није пдгпвпран за дпгађај кпји је
прпузрпкпвап щтету;
7) нашин на кпји се лицу на кпје се ппдаци пднпсе пружају инфпрмације п пбавезујућим
ппслпвним правилима, а ппсебнп п пдредбама таш. 4) дп 6) пвпг става, уз пружаое псталих
инфпрмација из шл. 23. и 24. пвпг закпна;
8) пвлащћеоа лица за защтиту ппдатака п лишнпсти, пдређенпг у складу са шланпм 58. пвпг закпна,
или билп кпг другпг лица кпје је пвлащћенп за надзпр над применпм пбавезујућих ппслпвних
правила унутар мултинаципналне кпмпаније или групе привредних субјеката, укљушујући и надзпр
над пбукпм и пдлушиваое п притужбама унутар мултинаципналне кпмпаније или групе;
9) ппступак кпји се спрпвпди пп притужбама;
10) механизам прпвере ппступаоа у складу са пбавезујућим ппслпвним правилима унутар
мултинаципналне кпмпаније или групе привредних субјеката. Овај механизам укљушује ревизију
защтите ппдатака п лишнпсти и кпрективне мере за защтиту права лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Резултати прпвере мпрају бити саппщтени лицу из ташке 8) пвпг става, кап и управљашкпм пргану
мултинаципналне кпмпаније или групе привредних субјеката, а мпрају бити стављени на
распплагаое и Ппверенику, на оегпв захтев;
11) нашин извещтаваоа и впђеоа евиденције п прпменама пбавезујућих ппслпвних правила и
нашин пбавещтаваоа Ппвереника п тим прпменама;
12) нашин сарадое са Ппвереникпм у циљу пбезбеђеоа примене пбавезујућих ппслпвних правила
пд стране свакпг шлана мултинаципналне кпмпаније или групе привредних субјеката ппјединашнп,
а ппсебнп нашин на кпји се Ппверенику стављају на распплагаое резултати прпвере из ташке 10)
пвпг става;

13) нашин извещтаваоа Ппвереника п правним пбавезама кпје се примеоују према шлану
мултинаципналне кпмпаније или групе привредних субјеката у другпј држави, а кпји би мпгли
имати знашајан щтетан утицај на гаранције прпписане пбавезујућим ппслпвним правилима;
14) пдгпварајућа пбука за защтиту ппдатака п лишнпсти лица кпја имају трајан или редпван
приступ ппдацима п лишнпсти.
Ппвереник мпже ближе уредити нашин размене инфпрмација између рукпвалаца, пбрађиваша и
Ппвереника у примени става 2. пвпг шлана.
Акп су испуоени услпви из става 1. пвпг шлана, Ппвереник пдпбрава пбавезујућа ппслпвна
правила у рпку пд 60 дана пд дана ппднпщеоа захтева за оихпвп пдпбреое.
Одредбе ст. 1. дп 4. пвпг шлана не примеоују се на пренпс ппдатака кпје пбрађују надлежни
пргани у ппсебне сврхе.
Пренпс или пткриваое ппдатака п лишнпсти на пснпву пдлуке пргана друге државе
Члан 68
Одлуке суда или управнпг пргана друге државе, кпјима се пд рукпвапца или пбрађиваша захтева
пренпс или пткриваое ппдатака п лишнпсти, мпгу бити признате или изврщене у Републици
Србији самп акп се заснивају на међунарпднпм сппразуму, кап щтп је сппразум п међунарпднпј
правнпј ппмпћи закљушен између Републике Србије и те друге државе, щтп не утише на примену
других пснпва за пренпс у складу са пдредбама пве главе закпна.
Став 1. пвпг шлана не примеоује се на пренпс ппдатака кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне
сврхе.
Пренпс ппдатака у ппсебним ситуацијама
Члан 69
Акп се пренпс ппдатка п лишнпсти не врщи у складу са пдредбама шл. 64, 65. и 67. пвпг закпна, пви
ппдаци мпгу се пренети у другу државу или међунарпдну прганизацију самп акп се ради п једнпм
пд следећих слушајева:
1) лице на кпје се ппдаци пднпсе је изришитп присталп на предлпжени пренпс, ппщтп је, збпг
неппстпјаоа пдлуке п примеренпм нивпу защтите и пдгпварајућих мера защтите, инфпрмисанп п
мпгућим ризицима везаним за тај пренпс;
2) пренпс је неппхпдан за изврщеое угпвпра између лица на кпје се ппдаци пднпсе и рукпвапца
или за примену предугпвпрних мера предузетих на захтев лица на кпје се ппдаци пднпсе;
3) пренпс је неппхпдан за закљушеое или изврщеое угпвпра закљушенпг у интересу лица на кпје
се ппдаци пднпсе између рукпвапца и другпг физишкпг или правнпг лица;

4) пренпс је неппхпдан за пствариваое важнпг јавнпг интереса прпписанпг закпнпм Републике
Србије, ппд услпвпм да пренпс ппјединих врста ппдатака п лишнпсти пвим закпнпм није
пгранишен;
5) пренпс је неппхпдан за ппднпщеое, пствариваое или пдбрану правнпг захтева;
6) пренпс је неппхпдан за защтиту живптнп важних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе или
другпг физишкпг лица, акп лице на кпје се ппдаци пднпсе физишки или правнп није у мпгућнпсти
да даје пристанак;
7) врщи се пренпс ппјединих ппдатака п лишнпсти садржаних у јавнпм регистру, кпји су дпступни
јавнпсти или билп кпм лицу кпје мпже да дпкаже да има пправдани интерес, али самп у мери у
кпјпј су испуоени закпнпм прпписани услпви за увид у тпм ппсебнпм слушају.
Акп се пренпс не мпже изврщити у складу са ставпм 1. пвпг шлана и шл. 64, 65. и 67. пвпг закпна,
ппдаци п лишнпсти се мпгу пренети у другу државу или међунарпдну прганизацију самп акп су
заједнп испуоени следећи услпви:
1) пренпс ппдатака се не ппнавља;
2) пренпсе се ппдаци пгранишенпг брпја физишких лица;
3) пренпс је неппхпдан у циљу пствариваоа легитимнпг интереса рукпвапца кпји претеже над
интересима, пднпснп правима или слпбпдама лица на кпје се ппдаци пднпсе;
4) рукпвалац је пбезбедип примену пдгпварајућих мера защтите ппдатака п лишнпсти на пснпву
претхпдне прпцене свих пкплнпсти у вези са пренпспм пвих ппдатака.
Рукпвалац, пднпснп пбрађиваш дужни су да у евиденцији п радоама пбраде из шлана 47. пвпг
закпна пбезбеде дпказ п изврщенпј прпцени и примени пдгпварајућих мера защтите из става 2.
ташка 4) пвпг шлана.
Рукпвалац је дужан да пбавести Ппвереника п пренпсу ппдатака изврщенпм у складу са ставпм 2.
пвпг шлана.
Рукпвалац је дужан да лицу на кпје се ппдаци пднпсе, уз инфпрмације из шл. 23. и 24. пвпг закпна,
пружи и инфпрмацију п пренпсу ппдатака из става 2. пвпг шлана, укљушујући и инфпрмацију п тпме
кпји се легитимни интерес рукпвапца пстварује таквим пренпспм.

Пренпс ппдатака из става 1. ташка 7) пвпг шлана не мпже да се пднпси на све ппдатке п лишнпсти
или на целе врсте ппдатака п лишнпсти из регистра.
Акп се пренпсе ппдаци из регистра кпји су дпступни самп лицу кпје има пправдани интерес, у
складу са ставпм 1. ташка 7) пвпг шлана, пренпс се мпже изврщити самп на захтев тпг лица или акп
је тп лице прималац ппдатака.

Одредбе става 1. таш. 1) дп 3) и става 2. пвпг шлана не примеоују се на активнпсти пргана власти у
врщеоу оихпвих надлежнпсти.
Одредбе ст. 1. дп 8. пвпг шлана не примеоују се на пренпс ппдатака кпје пбрађују надлежни
пргани у ппсебне сврхе.
Ппсебне ситуације пренпса ппдатака кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе
Члан 70
Акп се пренпс ппдатка п лишнпсти кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе не врщи у
складу са пдредбама шл. 64. и 66. пвпг закпна, пви ппдаци мпгу се пренети у другу државу или
међунарпдну прганизацију самп акп је такав пренпс неппхпдан у једнпм пд следећих слушајева:
1) у циљу защтите живптнп важних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе или другпг физишкпг
лица;
2) у циљу защтите легитимних интереса лица на кпје се ппдаци пднпсе, акп је тп предвиђенп
закпнпм;
3) у циљу спрешаваоа неппсредне и пзбиљне ппаснпсти за јавну безбеднпст Републике Србије или
друге државе;
4) у ппјединашнпм слушају, акп је у питаоу пбрада у ппсебне сврхе;
5) у ппјединашнпм слушају, у циљу ппднпщеоа, пствариваоа или пдбране правнпг захтева, акп је
тај циљ неппсреднп у вези са ппсебним сврхама.
Пренпс ппдатака п лишнпсти не мпже се изврщити акп надлежан прган кпји врщи пренпс утврди
да интерес защтите пснпвних права и слпбпда лица на кпје се ппдаци пднпсе претеже у пднпсу на
јавни интерес из става 1. таш. 4) и 5) пвпг шлана.
Надлежни прган је дужан да дпкументује пренпс кпји је изврщен на пснпву става 1. пвпг шлана, кап
и да пву дпкументацију стави на распплагаое Ппверенику, на оегпв захтев.
Дпкументација п пренпсу из става 3. пвпг шлана садржи инфпрмације п датуму и времену пренпса,
надлежнпм пргану кпји прима ппдатке, разлпзима за пренпс и ппдацима кпји су пренети.
Пренпс ппдатака кпје пбрађују надлежни пргани у ппсебне сврхе примапцу у другпј држави
Члан 71
Изузетнп пд пдредбе шлана 63. став 2. ташка 2) пвпг закпна и без пбзира на примену међунарпднпг
сппразума из става 2. пвпг шлана, надлежни прган кпји пбрађује ппдатке у ппсебне сврхе мпже
неппсреднп пренети ппдатке п лишнпсти примапцу у другпј држави самп акп су ппщтпване друге
пдредбе пвпг закпна и акп су заједнп испуоени следећи услпви:

1) пренпс је неппхпдан за изврщеое закпнскпг пвлащћеоа надлежнпг пргана кпји врщи пренпс у
ппсебне сврхе;
2) надлежни прган кпји врщи пренпс је утврдип да интерес защтите пснпвних права или слпбпда
лица на кпје се ппдаци пднпсе не претеже у пднпсу на јавни интерес ради шије защтите је
неппхпднп изврщити пренпс ппдатака;
3) надлежни прган кпји врщи пренпс сматра да је пренпс надлежнпм пргану у другпј држави у
ппсебне сврхе неделптвпран или да не пдгпвара ппстизаоу тих сврха, а ппсебнп акп се пренпс не
мпже изврщити на време;
4) надлежни прган у другпј држави је без непптребнпг пдлагаоа пбавещтен п пренпсу, псим акп је
таквп пбавещтаваое неделптвпрнп или не пдгпвара ппстизаоу сврхе;
5) надлежни прган кпји врщи пренпс је пбавестип примапца у другпј држави п сврхама пбраде
ппдатака, кап и п тпме да се пбрада мпже врщити самп у те сврхе, самп пд стране примапца и
самп акп је таква пбрада неппхпдна.
Међунарпдни сппразум из става 1. пвпг шлана је сваки сппразум кпји је закљушен између
Републике Србије и једне или вище других држава, а кпјим се уређује сарадоа у кривишним
стварима или пплицијска сарадоа.
Надлежни прган кпји врщи пренпс је дужан да пбавести Ппвереника п пренпсу кпји је изврщен на
пснпву става 1. пвпг шлана.
Надлежни прган је дужан да дпкументује пренпс кпји је изврщен на пснпву става 1. пвпг шлана, кап
и да пву дпкументацију стави на распплагаое Ппверенику, на оегпв захтев.
Дпкументација п пренпсу из става 4. пвпг шлана садржи инфпрмације п датуму и времену пренпса,
примапцу ппдатака, разлпзима за пренпс и ппдацима п лишнпсти кпји су пренети.
Међунарпдна сарадоа у вези са защтитпм ппдатака п лишнпсти
Члан 72
Ппвереник предузима пдгпварајуће мере у пднпсима са прганима надлежним за защтиту
ппдатака п лишнпсти у другим државама и међунарпдним прганизацијама у циљу:
1) развпја механизама међунарпдне сарадое за плакщаваое делптвпрне примене закпна кпји се
пднпсе на защтиту ппдатака п лишнпсти;
2) пбезбеђиваоа међунарпдне узајамне ппмпћи у примени закпна кпји се пднпсе на защтиту
ппдатака п лишнпсти, укљушујући и пбавещтаваое, упућиваое на ппступке защтите и правне
ппмпћи у врщеоу надзпра, кап и размену инфпрмација, ппд услпвпм да су предузете
пдгпварајуће мере защтите ппдатака п лишнпсти и пснпвних права и слпбпда;

3) ангажпваоа заинтереспваних страна у расправама и активнпстима кпје су усмерене на развпј
међунарпдне сарадое у примени закпна кпји се пднпсе на защтиту ппдатака п лишнпсти;
4) ппдстицаоа и унапређиваоа размене инфпрмација п закпнпдавству кпје се пднпси на защтиту
ппдатака п лишнпсти и оегпвпј примени, укљушујући и питаоа сукпба надлежнпсти са другим
државама у пвпј пбласти.
VI ПОВЕРЕНИК
1. Независан статус
Надзпрнп телп
Члан 73
У циљу защтите пснпвних права и слпбпда физишких лица у вези са пбрадпм, ппслпве праћеоа
примене пвпг закпна у складу са прпписаним пвлащћеоима врщи Ппвереник, кап независан
државни прган.
Ппвереник има заменика за защтиту ппдатака п лишнпсти.
На седищте Ппвереника, избпр Ппвереника и заменика Ппвереника, престанак оихпвпг мандата,
ппступак оихпвпг разрещеоа, оихпв пплпжај, струшну службу Ппвереника, кап и на финансираое
и ппднпщеое извещтаја, примеоују се пдредбе закпна кпјим се уређује слпбпдан приступ
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, акп пвим закпнпм није другашије пдређенп.
Независнпст
Члан 74
У врщеоу свпјих пвлащћеоа и ппслпва, у складу са пвим закпнпм, Ппвереник је пптпунп
независан, слпбпдан је пд свакпг неппсреднпг или ппсреднпг сппљнпг утицаја и не мпже да тражи
нити прима налпге пд билп кпга.
Ппвереник се не мпже бавити другпм делатнпщћу ни другим ппслпм, уз накнаду или без накнаде,
нити мпже пбављати другу јавну функцију или врщити другп јавнп пвлащћеое, нити пплитишки
делпвати.
У циљу пбезбеђиваоа делптвпрнпг врщеоа закпнпм прпписаних пвлащћеоа, неппхпдна
финансијска средства за рад, прпстприје за рад, кап и неппхпдне технишке, прганизаципне и
кадрпвске услпве за рад Ппвереника пбезбеђују се у складу са закпнпм кпјим се уређује бучет и
закпнима кпјима се уређује државна управа и пплпжај државних службеника.
Ппвереник сампсталнп врщи избпр заппслених између кандидата кпји испуоавају закпнпм
прпписане услпве за рад у државним прганима и оима пптпунп сампсталнп рукпвпди.

Кпнтрплу над трпщеоем средстава за рад Ппвереника врщи Државна ревизпрска институција, у
складу са закпнпм, на нашин кпји не утише на независнпст Ппвереника.
Услпви за избпр Ппвереника
Члан 75
Ппред услпва за избпр Ппвереника, прпписаних закпнпм кпјим се уређује слпбпдан приступ
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Ппвереник мпра да има пптребнп струшнп знаое и искуствп у
пбласти защтите ппдатака п лишнпсти.
Обавеза шуваоа прпфесипналне тајне
Члан 76
Ппвереник, заменик Ппвереника и заппслени у служби Ппвереника дужни су да кап
прпфесипналну тајну шувају све ппдатке дп кпјих су дпщли у пбављаоу свпје функције, пднпснп
ппслпва, укљушујући и ппдатке у вези са ппвредпм пвпг закпна са кпјима их је уппзналп лице кпје
није заппсленп кпд Ппвереника.
Обавеза из става 1. пвпг шлана траје и ппсле престанка пбављаоа функције Ппвереника или
заменика Ппвереника, пднпснп престанка рада у служби Ппвереника.
2. Надлежнпсти Ппвереника
Опщта надлежнпст
Члан 77
Ппвереник врщи свпја пвлащћеоа, у складу са пвим закпнпм, на теритприји Републике Србије.
У врщеоу свпјих пвлащћеоа Ппвереник ппступа у складу са закпнпм кпјим се уређује ппщти
управни ппступак, кап и схпднпм применпм закпна кпјим се уређује инспекцијски надзпр, акп
пвим закпнпм није другашије пдређенп.
Ппвереник није надлежан да врщи надзпр над пбрадпм пд стране судпва у врщеоу оихпвих
судских пвлащћеоа.
Ппслпви Ппвереника
Члан 78
Ппвереник:
1) врщи надзпр и пбезбеђује примену пвпг закпна у складу са свпјим пвлащћеоима;
2) стара се п ппдизаоу јавне свести п ризицима, правилима, мерама защтите и правима у вези са
пбрадпм, а ппсебнп акп се ради п пбради ппдатака п малплетнпм лицу;

3) даје мищљеое Нарпднпј скупщтини, Влади, другим прганима власти и прганизацијама, у складу
са прпписпм, п закпнским и другим мерама кпје се пднпсе на защтиту права и слпбпда физишких
лица у вези са пбрадпм;
4) стара се п ппдизаоу свести рукпвапца и пбрађиваша у вези са оихпвим пбавезама прпписаним
пвим закпнпм;
5) на захтев лица на кпје се ппдаци пднпсе, пружа инфпрмације п оихпвим правима прпписаним
пвим закпнпм;
6) ппступа пп притужбама лица на кпје се ппдаци пднпсе, утврђује да ли је дпщлп дп ппвреде пвпг
закпна и пбавещтава ппднпсипца притужбе п тпку и резултатима ппступка кпји впди у складу са
шланпм 82. пвпг закпна;
7) сарађује са надзпрним прганима других држава у вези са защтитпм ппдатака п лишнпсти, а
ппсебнп у размени инфпрмација и пружаоу узајамне правне ппмпћи;
8) врщи инспекцијски надзпр над применпм пвпг закпна, у складу са пвим закпнпм и схпднпм
применпм закпна кпјим се уређује инспекцијски надзпр, и ппднпси захтев за ппкретаое
прекрщајнпг ппступка акп утврди да је дпщлп дп ппвреде пвпг закпна, у складу са закпнпм кпјим
се уређују прекрщаји;
9) прати развпј инфпрмаципних и кпмуникаципних технплпгија, кап и ппслпвне и друге праксе пд
знашаја за защтиту ппдатака п лишнпсти;
10) израђује стандардне угпвпрне клаузуле из шлана 45. став 11. пвпг закпна;
11) сашиоава и јавнп пбјављује листе из шлана 54. став 5. пвпг закпна;
12) даје писменп мищљеое из шлана 55. став 4. пвпг закпна;
13) впди евиденцију лица за защтиту ппдатака п лишнпсти из шлана 56. став 11. пвпг закпна;
14) ппдстише израду кпдекса ппступаоа у складу са шланпм 59. став 1. пвпг закпна и даје
мищљеое и сагласнпст на кпдекс ппступаоа у складу са шланпм 59. став 5. пвпг закпна;
15) пбавља ппслпве у складу са шланпм 60. пвпг закпна;
16) ппдстише издаваое сертификата за защтиту ппдатака п лишнпсти и пдгпварајућих жигпва и
пзнака у складу са шланпм 61. став 1. и прпписује критеријуме за сертификацију у складу са шланпм
61. став 5. пвпг закпна;
17) спрпвпди перипдишнп преиспитиваое сертификата у складу са шланпм 61. став 8. пвпг закпна;
18) прпписује и пбјављује критеријуме за акредитацију сертификаципнпг тела и пбавља ппслпве у
складу са шланпм 62. пвпг закпна;

19) пдпбрава пдредбе угпвпра или сппразума из шлана 65. став 3. пвпг закпна;
20) пдпбрава пбавезујућа ппслпвна правила у складу са шланпм 67. пвпг закпна;
21) впди интерну евиденцију п ппвредама пвпг закпна и мерама кпје се у врщеоу инспекцијскпг
надзпра предузимају у складу са шланпм 79. став 2. пвпг закпна;
22) пбавља и друге ппслпве пдређене пвим закпнпм.
Ппслпве надзпра из става 1. таш. 1) и 8) пвпг шлана Ппвереник врщи прекп пвлащћених лица из
струшне службе Ппвереника.
Евиденција из става 1. ташка 21) пвпг шлана садржи: ппдатке п рукпвапцима или пбрађивашима
кпји су ппвредили пвај закпн (оихпвп име и презиме или назив, пребивалищте, бправищте или
седищте), ппдатке п ппвредама пвпг закпна (ппис ппвреде и шлан закпна кпји је ппвређен),
ппдатке п мерама кпје су предузете и ппдатке п ппступаоу рукпвапца или пбрађиваша пп
изрешеним мерама.
Образац евиденције из става 3. пвпг шлана и нашин оенпг впђеоа прпписује Ппвереник.
У циљу ппједнпстављиваоа ппднпщеоа притужбе, Ппвереник прпписује пбразац притужбе и
пмпгућава оенп ппднпщеое електрпнским путем, не искљушујући и пстала средства
кпмуникације.
Ппвереник пбавља свпје ппслпве бесплатнп за лице на кпје се ппдаци пднпсе и лице за защтиту
ппдатака п лишнпсти.
Акп је притужба Ппверенику пшигледнп непснпвана, препбимна или се претеранп ппнавља,
Ппвереник мпже да тражи накнаду нужних трпщкпва или да пдбије да ппступа пп тпј притужби, уз
навпђеое разлпга кпјима се дпказује да се ради п непснпванпм, препбимнпм или претеранп
ппнављанпм захтеву.
Инспекцијска и друга пвлащћеоа
Члан 79
Ппвереник је пвлащћен да:
1) налпжи рукпвапцу и пбрађивашу, а према пптреби и оихпвим представницима, да му пруже све
инфпрмације кпје затражи у врщеоу свпјих пвлащћеоа;
2) прпверава и пцеоује примену пдредби закпна и на други нашин врщи надзпр над защтитпм
ппдатака п лишнпсти кприщћеоем инспекцијских пвлащћеоа;
3) прпверава испуоенпст услпва за сертификацију у складу са шланпм 61. став 8. пвпг закпна;
4) пбавещтава рукпвапца, пднпснп пбрађиваша п мпгућим ппвредама пвпг закпна;

5) затражи и дпбије пд рукпвапца и пбрађиваша приступ свим ппдацима п лишнпсти, кап и
инфпрмацијама неппхпдним за врщеое оегпвих пвлащћеоа;
6) затражи и дпбије приступ свим прпстпријама рукпвапца и пбрађиваша, укљушујући и приступ
свим средствима и ппреми.
Ппвереник је пвлащћен да предузме следеће кпрективне мере:
1) да уппзпри рукпвапца и пбрађиваша дпстављаоем писменпг мищљеоа да се намераваним
радоама пбраде мпгу ппвредити пдредбе пвпг закпна у складу са шланпм 55. став 4. пвпг закпна;
2) да изрекне пппмену рукпвапцу, пднпснп пбрађивашу акп се пбрадпм ппвређују пдредбе пвпг
закпна;
3) да налпжи рукпвапцу и пбрађивашу да ппступе пп захтеву лица на кпје се ппдаци пднпсе у вези
са пствариваоем оегпвих права, у складу са пвим закпнпм;
4) да налпжи рукпвапцу и пбрађивашу да ускладе радое пбраде са пдредбама пвпг закпна, на
ташнп пдређени нашин и у ташнп пдређенпм рпку;
5) да налпжи рукпвапцу да пбавести лице на кпје се ппдаци п лишнпсти пднпсе п ппвреди
ппдатака п лишнпсти;
6) да изрекне привременп или трајнп пгранишеое врщеоа радое пбраде, укљушујући и забрану
пбраде;
7) да налпжи исправљаое, пднпснп брисаое ппдатака п лишнпсти или пграниши врщеое радое
пбраде у складу са шл. 29. дп 32. пвпг закпна, кап и да налпжи рукпвапцу да пбавести п тпме
другпг рукпвапца, лице на кпје се ппдаци пднпсе и примапце кпјима су ппдаци п лишнпсти
пткривени или пренети, у складу са шланпм 30. став 3. и шл. 33. и 34. пвпг закпна;
8) да укине сертификат или да налпжи сертификаципнпм телу укидаое сертификата кпји је издат у
складу са шл. 61. и 62. пвпг закпна, кап и да налпжи сертификаципнпм телу да пдбије издаваое
сертификата акп нису испуоени услпви за оегпвп издаваое;
9) да изрекне нпвшану казну на пснпву прекрщајнпг налпга акп је приликпм инспекцијскпг надзпра
утврђенп да је дпщлп дп прекрщаја за кпји је пвим закпнпм прпписана нпвшана казна у фикснпм
изнпсу, уместп других мера прпписаних пвим ставпм или уз оих, а у зависнпсти пд пкплнпсти
кпнкретнпг слушаја;
10) да пбустави пренпс ппдатака п лишнпсти примапцу у другпј држави или међунарпднпј
прганизацији.
Ппвереник је пвлащћен и да:
1) израђује стандардне угпвпрне клаузуле из шлана 45. став 11;

2) даје мищљеое рукпвапцима у ппступку претхпднпг прибављаоа мищљеоа Ппвереника, у
складу са шланпм 55. пвпг закпна;
3) даје мищљеое Нарпднпј скупщтини, Влади, другим прганима власти и прганизацијама, пп
сппственпј иницијативи или на оихпв захтев, кап и јавнпсти, п свим питаоима у вези са защтитпм
ппдатака п лишнпсти;
4) региструје и пбјављује кпдекс ппступаоа, на кпји је претхпднп дап сагласнпст, у складу са
шланпм 59. став 5. пвпг закпна;
5) издаје сертификате и прпписује критеријуме за издаваое сертификата, у складу са шланпм 61.
став 5. пвпг закпна;
6) прпписује критеријуме за акредитацију, у складу са шланпм 62. пвпг закпна;
7) пдпбрава угпвпрне пдредбе, пднпснп пдредбе кпје се унпсе у сппразум, у складу са шланпм 65.
став 3. пвпг закпна;
8) пдпбрава пбавезујућа ппслпвна правила, у складу са шланпм 67. пвпг закпна.
Кпнтрплу аката Ппвереника дпнетих на пснпву пвпг шлана врщи суд, у складу са закпнпм.
У врщеоу свпјих пвлащћеоа Ппвереник мпже да ппкрене ппступак пред судпм или другим
прганпм, у складу са закпнпм.
Пријављиваое ппвреде закпна
Члан 80
Надлежни прган кпји врщи пбраду у ппсебне сврхе је дужан да пбезбеди примену ефективних
механизама ппверљивпг пријављиваоа слушајева ппвреде пвпг закпна Ппверенику.
Извещтаваое
Члан 81
Ппвереник је дужан да сашини гпдищои извещтај п свпјим активнпстима, кпји садржи ппдатке п
врстама ппвреда пвпг закпна и мерама кпје су предузете у вези са тим ппвредама, кап и да га
ппднесе Нарпднпј скупщтини.
Извещтај из става 1. пвпг става дпставља се и Влади и ставља се на увид јавнпсти, на пдгпварајући
нашин.

VII ПРАВНА СРЕДСТВА, ОДГОВОРНОСТ И КАЗНЕ
Правп на притужбу Ппверенику
Члан 82
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да ппднесе притужбу Ппверенику акп сматра да је
пбрада ппдатака п оегпвпј лишнпсти изврщена супрптнп пдредбама пвпг закпна. У ппступку пп
притужби схпднп се примеоују пдредбе закпна кпјим се уређује инспекцијски надзпр у делу кпји
се пднпси на ппступаое пп представкама. Ппднпщеое притужбе Ппверенику не утише на правп
пвпг лица да ппкрене друге ппступке управне или судске защтите.
Ппвереник је дужан да ппднпсипца притужбе пбавести п тпку ппступка кпји впди, резултатима
ппступка, кап и п праву лица да ппкрене судски ппступак у складу са шланпм 83. пвпг закпна.
Правп на судску защтиту прптив пдлуке Ппвереника
Члан 83
Лице на кпје се ппдаци пднпсе, рукпвалац, пбрађиваш, пднпснп другп физишкп или правнп лице на
кпје се пднпси пдлука Ппвереника, дпнета у складу са пвим закпнпм, има правп да прптив те
пдлуке тужбпм ппкрене управни сппр у рпку пд 30 дана пд дана пријема пдлуке. Ппднпщеое
тужбе у управнпм сппру не утише на правп да се ппкрену други ппступци управне или судске
защтите.
Акп Ппвереник у рпку пд 60 дана пд дана ппднпщеоа притужбе не ппступи пп притужби или не
ппступи у складу са шланпм 82. став 2. пвпг закпна, лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да
ппкрене управни сппр.
Судска защтита права лица
Члан 84
Лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп на судску защтиту акп сматра да му је, супрптнп пвпм
закпну, пд стране рукпвапца или пбрађиваша радопм пбраде оегпвих ппдатака п лишнпсти
ппвређенп правп прпписанп пвим закпнпм. Ппднпщеое тужбе суду не утише на правп пвпг лица
да ппкрене друге ппступке управне или судске защтите.
Тужбпм за защтиту права из става 1. пвпг шлана мпже се захтевати пд суда да пбавеже туженпг на:
1) даваое инфпрмације из шл. 22. дп 27, шл. 33. дп 35. и шлана 37. пвпг закпна;
2) исправку, пднпснп брисаое ппдатака п тужипцу из шл. 29, 30. и 32. пвпг закпна;
3) пгранишеое пбраде из шл. 31. и 32. пвпг закпна;
4) даваое ппдатака у структурисанпм, упбишајенп кприщћенпм и електрпнски шитљивпм пблику;

5) пренпщеое ппдатака другпм рукпвапцу из шлана 36. пвпг закпна;
6) прекид пбраде ппдатака из шлана 37. пвпг закпна.
Тужбпм за защтиту права из става 1. пвпг шлана мпже се захтевати пд суда и да утврди да је пдлука
кпја се пднпси на тужипца дпнета супрптнп шл. 38. и 39. пвпг закпна.
Тужба из ст. 2. и 3. пвпг шлана ппднпси се вищем суду на шијпј теритприји рукпвалац, пднпснп
пбрађиваш или оихпв представник има пребивалищте, бправищте, пднпснп седищте или на шијпј
теритприји лице на кпје се пднпсе ппдаци има пребивалищте или бправищте, псим акп је
рукпвалац, пднпснп пбрађиваш прган власти.
Ревизија правнпснажне пдлуке дпнете пп тужбама из ст. 2. и 3. пвпг шлана је увек дппущтена.
У ппступку судске защтите примеоују се пдредбе закпна кпјим се уређује парнишни ппступак, акп
пвим закпнпм није другашије пдређенп.
Заступаое лица на кпје се ппдаци пднпсе
Члан 85
Лице на кпје се ппдаци пднпсе, у вези са защтитпм ппдатака п лишнпсти, има правп да пвласти
представника удружеоа кпје се бави защтитпм права и слпбпда лица на кпје се ппдаци пднпсе да
га, у складу са закпнпм, заступа у ппступцима из шл. 82. дп 84. и шлана 86. пвпг закпна.
Правп на накнаду щтете
Члан 86
Лице кпје је претрпелп материјалну или нематеријалну щтету збпг ппвреде пдредаба пвпг закпна
има правп на нпвшану накнаду пве щтете пд рукпвапца, пднпснп пбрађиваша кпји је щтету
прпузрпкпвап.
Акп је материјална или нематеријална щтета прпузрпкпвана незакпнитпм пбрадпм кпју врще
надлежни пргани у ппсебне сврхе, пднпснп ппвредпм пдредаба закпна кпји се пднпсе на пбраду
тих ппдатака, лице кпје је претрпелп щтету има правп на накнаду щтете пд рукпвапца или другпг
надлежнпг пргана прптив кпјег се мпже ппднети тужба за накнаду щтете, у складу са закпнпм.
За щтету из става 1. пвпг шлана пдгпвара рукпвалац, а пбрађиваш пдгпвара самп акп није ппступап
у складу са пбавезама прпписаним пвим закпнпм кпје се пднпсе неппсреднп на оега или кад је
ппступап изван упутстава или супрптнп упутствима рукпвапца, издатим у складу са пвим закпнпм.
Рукпвалац, пднпснп пбрађиваш пслпбађа се пдгпвпрнпсти за щтету акп дпкаже да ни на кпји нашин
није пдгпвпран за настанак щтете.

Акп пбраду врще вище рукпвалаца, пднпснп пбрађиваша или заједнп рукпвалац и пбрађиваш, и
акп су пни пдгпвпрни за щтету, сваки рукпвалац, пднпснп пбрађиваш пдгпвпран је за целпкупан
изнпс накнаде щтете.
Акп је рукпвалац, пднпснп пбрађиваш из става 5. пвпг шлана исплатип целпкупан изнпс накнаде
щтете, пн има правп да захтева пд других рукпвапца, пднпснп пбрађиваша ппвраћај дела изнпса
кпји пдгпвара оихпвпј пдгпвпрнпсти за настанак щтете, у складу са ставпм 3. пвпг шлана.
Услпви за изрицаое нпвшаних казни
Члан 87
Нпвшане казне збпг ппвреде пдредби пвпг закпна у свакпм ппјединашнпм слушају изришу се и
примеоују на делптвпран, сразмеран и превентиван нашин.
Нпвшане казне из става 1. пвпг шлана, у зависнпсти пд пкплнпсти ппјединашнпг слушаја, мпгу се
изрећи уз мере или уместп мера прпписаних шланпм 79. став 2. таш. 1) дп 8) и ташка 10) пвпг
закпна.
Приликпм пдлушиваоа п изрицаоу нпвшаних казни и оихпвпм изнпсу мпра се у свакпм
ппјединашнпм слушају впдити рашуна п:
1) прирпди, тежини и трајаоу ппвреде пдредби закпна, узимајући у пбзир врсту, пбим и сврху
пбраде, кап и брпј лица на кпје се ппдаци пднпсе и нивп щтете кпју су пни претрпели;
2) ппстпјаоу намере или непажое прекрщипца;
3) свакпј радои рукпвапца и пбрађиваша усмеренпј на птклаоаое или ублажаваое щтете кпју су
претрпела лица на кпје се ппдаци пднпсе;
4) степену пдгпвпрнпсти рукпвапца и пбрађиваша, узимајући у пбзир мере кпје су применили у
складу са шланпм 42. и шланпм 50. пвпг закпна;
5) претхпдним слушајевима крщеоа пдредби пвпг закпна пд стране рукпвапца и пбрађиваша кпји
су пд знашаја за изрицаое казне;
6) степену сарадое рукпвапца и пбрађиваша са Ппвереникпм у циљу птклаоаоа ппследица
ппвреде закпна и птклаоаоа или ублажаваоа щтетних ппследица ппвреде;
7) врстама ппдатака п лишнпсти на кпје се пднпсе ппвреде;
8) нашину на кпји је Ппвереник сазнап за ппвреду, а ппсебнп п тпме да ли је и у кпјпј мери
рукпвалац, пднпснп пбрађиваш пбавестип Ппвереника п ппвреди;
9) ппступаоу у складу са кпрективним мерама Ппвереника кпје су раније изрешене рукпвапцу,
пднпснп пбрађивашу у вези са истим слушајем ппвреде, у складу са шланпм 79. став 2. пвпг закпна;

10) примени пдпбрених кпдекса ппступаоа у складу са шланпм 59. пвпг закпна, пднпснп ппстпјаоу
сертификата из шлана 61. пвпг закпна;
11) свим другим птежавајућим и плакщавајућим пкплнпстима у кпнкретнпм слушају, кап щтп су
избегаваое финансијскпг губитка или финансијска кприст кпја је пстварена на неппсредан или
ппсредан нашин ппвредпм пдредби пвпг закпна.
VIII ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ОБРАДЕ
Обрада и слпбпде изражаваоа и инфпрмисаоа
Члан 88
На пбраду кпја се врщи у сврхе нпвинарскпг истраживаоа и пбјављиваоа инфпрмација у
медијима, кап и у сврхе наушнпг, уметнишкпг или коижевнпг изражаваоа, не примеоују се
пдредбе Главе II. дп VI. и шл. 89. дп 94. пвпг закпна, акп су у кпнкретнпм слушају пва пгранишеое
неппхпдна у циљу защтите слпбпде изражаваоа и инфпрмисаоа.
Обрада и слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
Члан 89
Инфпрмације пд јавнпг знашаја кпје садрже ппдатке п лишнпсти мпгу бити ушиоене дпступним
тражипцу инфпрмације пд стране пргана власти на нашин кпјим се пбезбеђује да се правп јавнпсти
да зна и правп на защтиту ппдатака п лишнпсти мпгу пстварити заједнп, у мери прпписанпј
закпнпм кпјим се уређује слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја и пвим закпнпм.
Обрада јединственпг матишнпг брпја грађана
Члан 90
На пбраду јединственпг матишнпг брпја грађана, примеоују се пдредбе закпна кпјим се уређује
јединствени матишни брпј грађана, пднпснп другпг закпна, уз примену пдредби пвпг закпна кпје
се пднпсе на защтиту права и слпбпда лица на кпје се ппдаци пднпсе.
Обрада у пбласти рада и заппщљаваоа
Члан 91
На пбраду у пбласти рада и заппщљаваоа примеоују се пдредбе закпна кпјима се уређује рад и
заппщљаваое и кплективни угпвпри, уз примену пдредби пвпг закпна.
Акп закпн кпји уређује рад и заппщљаваое или кплективни угпвпр садрже пдредбе п защтити
ппдатака п лишнпсти, мпрају се прпписати и ппсебне мере защтите дпстпјанства лишнпсти,
легитимних интереса и пснпвних права лица на кпје се ппдаци пднпсе, ппсебнп у пднпсу на
транспарентнпст пбраде, размену ппдатака п лишнпсти унутар мултинаципналне кпмпаније,
пднпснп групе привредних субјеката, кап и систем надзпра у раднпј средини.

Мере защтите и пгранишеое примене закпна на пбраду у сврхе архивираоа у јавнпм интересу, у
сврхе наушнпг или истпријскпг истраживаоа или у статистишке сврхе
Члан 92
На пбраду у сврхе архивираоа у јавнпм интересу, у сврхе наушнпг или истпријскпг истраживаоа
или у статистишке сврхе примеоују се пдгпварајуће мере защтите права и слпбпда лица на кпје се
ппдаци пднпсе прпписане пвим закпнпм. Те мере пбезбеђују примену технишких, прганизаципних
и кадрпвских мера, а ппсебнп какп би се пбезбедилп ппщтпваое нашела минимизације ппдатака.
Те мере мпгу пбухватити псеудпнимизацију, акп се сврха пбраде мпже пстварити упптребпм те
мере.
Акп се сврхе из става 1. пвпг шлана мпгу пстварити без идентификације или без даље
идентификације лица на кпје се ппдаци пднпсе, те сврхе се мпрају пстварити на нашин кпји
пнемпгућава даљу идентификацију тпг лица.
Одредбе п правима лица на кпје се ппдаци пднпсе из шл. 26, 29, 31. и 37. пвпг закпна се не
примеоују акп се пбрада врщи у сврхе наушнпг или истпријскпг истраживаоа или статистишке
сврхе, акп је тп неппхпднп за пствариваое тих сврха или акп би примена тих пдредби закпна
пнемпгућила или знашајнп птежала оихпвп пствариваое, уз примену мера из ст. 1. и 2. пвпг шлана.
Одредбе п правима лица на кпје се ппдаци пднпсе из шл. 26. и 29. и шл. 31. дп 37. пвпг закпна не
примеоују се акп се пбрада врщи у сврхе архивираоа у јавнпм интересу, акп је тп неппхпднп за
пствариваое те сврхе или акп би примена тих пдредби закпна пнемпгућила или знашајнп птежала
оенп пствариваое, уз примену мера из ст. 1. и 2. пвпг шлана.
Акп се пбрада из ст. 3. и 4. пвпг шлана врщи и у друге сврхе, на пбраду у друге сврхе примеоују се
пдредбе пвпг закпна без пгранишеоа.
Обрада пд стране цркве и верских заједница
Члан 93
Акп цркве или верске заједнице примеоују свепбухватна правила у ппгледу защтите физишких
лица у пднпсу на пбраду, та ппстпјећа правила мпгу се и даље примеоивати ппд услпвпм да се
ускладе са пвим закпнпм.
У слушају из става 1. пвпг шлана, примеоују се и пдредбе пвпг закпна п инспекцијским и другим
пвлащћеоима Ппвереника из шл. 77. дп 79. пвпг закпна, псим акп црква, пднпснп верска
заједница, не пбразује ппсебнп независнп надзпрнп телп кпје ће врщити та пвлащћеоа, ппд
услпвпм да таквп телп испуоава услпве предвиђене Ппглављем ВИ. пвпг закпна.

Обрада у хуманитарне сврхе пд стране пргана власти
Члан 94
Ппдаци п лишнпсти кпје пбрађује прган власти мпгу да се пбрађују и у циљу прикупљаоа
средстава за хуманитарне сврхе, уз примену пдгпварајућих мера защтите права и слпбпда лица на
кпје се ппдаци пднпсе, у складу са пвим закпнпм.
У циљу прикупљаоа средстава за хуманитарне сврхе ппдаци п лишнпсти кпје пбрађује прган
власти не мпгу се уступати другим лицима.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 95
Нпвшанпм казнпм пд 50.000 дп 2.000.000 динара казниће се за прекрщај рукпвалац, пднпснп
пбрађиваш кпји има свпјствп правнпг лица акп:
1) пбрађује ппдатке п лишнпсти супрптнп нашелима пбраде из шлана 5. став 1. пвпг закпна;
2) пбрађује ппдатке п лишнпсти у друге сврхе, супрптнп шл. 6. и 7. пвпг закпна;
3) јаснп не издвпји ппдатке п лишнпсти кпји су заснпвани на шиоенишнпм стаоу пд ппдатака п
лишнпсти кпји су заснпвани на лишнпј пцени (шлан 10);
4) акп кприщћеоем разумних мера не пбезбеди да се неташни, непптпуни и неажурни ппдаци п
лишнпсти не пренпсе, пднпснп да не буду дпступни (шлан 11. став 1);
5) пбрађује ппдатке п лишнпсти без сагласнпсти лица на кпје се ппдаци пднпсе, а није у
мпгућнпсти да предпши да је лице на кпје се ппдаци пднпсе далп пристанак за пбраду свпјих
ппдатака (шлан 15. став 1);
6) пбрађује ппсебне врсте ппдатака п лишнпсти супрптнп шл. 17. и 18. пвпг закпна;
7) пбрађује ппдатке п лишнпсти у вези са кривишним пресудама, кажоивим делима и мерама
безбеднпсти супрптнп шлану 19. став 1. пвпг закпна;
8) лицу на кпје се ппдаци пднпсе не пружи инфпрмације из шлана 23. ст. 1. дп 3. и шлана 24. ст. 1.
дп 4. пвпг закпна;
9) лицу на кпје се ппдаци пднпсе не стави на распплагаое или не пружи инфпрмације из шлана 25.
ст. 1. и 2. пвпг закпна;
10) не пружи тражене инфпрмације, не пмпгући приступ ппдацима, пднпснп акп не дпстави кппију
ппдатака кпје пбрађује (шлан 26. ст. 1. и 2. и шлан 27);
11) пграниши делимишнп или у целини правп на приступ ппдацима лицу на кпје се ппдаци пднпсе
супрптнп шлану 28. став 1. пвпг закпна;

12) не исправи неташне ппдатке или не дппуни непптпуне ппдатке, супрптнп шлану 29. пвпг закпна;
13) не избрище ппдатке лица на кпје се ппдаци пднпсе без пдлагаоа у слушајевима из шлана 30.
став 2. пвпг закпна;
14) не пграниши пбраду ппдатака п лишнпсти у слушајевима из шлана 31. пвпг закпна;
15) не избрище ппдатке п лишнпсти (шлан 32);
16) не пбавести примапца у вези са исправкпм, брисаоем и пгранишеоем пбраде (шлан 33. став 1);
17) не инфпрмище лице на кпје се ппдаци пднпсе п пдлуци п пдбијаоу исправљаоа, брисаоа,
пднпснп пгранишаваоа пбраде, кап и п разлпгу за пдбијаое (шлан 34. став 1);
18) не прекине са пбрадпм ппдатака накпн щтп је лице ппднелп пригпвпр (шлан 37. став 1);
19) се дпнесе пдлука кпја прпизвпди правне ппследице пп лице на кпје се ппдаци пднпсе
искљушивп на пснпву аутпматизпване пбраде, супрптнп шл. 38. и 39. пвпг закпна;
20) приликпм пдређиваоа нашина пбраде, кап и у тпку пбраде не предузме пдгпварајуће
технишке, прганизаципне и кадрпвске мере, супрптнп шлану 42. пвпг закпна;
21) се пднпс између заједнишких рукпвапца не уреди на нашин прпписан шланпм 43. ст. дп 2. дп 4.
пвпг закпна;
22) ппвери пбраду ппдатака п лишнпсти пбрађивашу, супрптнп шлану 45. пвпг закпна;
23) се ппдаци пбрађују без налпга или супрптнп налпгу рукпвапца (шлан 46);
24) не пбавести Ппвереника п ппвреди безбеднпсти ппдатака, супрптнп шлану 52. пвпг закпна;
25) не пбавести лице на кпје се ппдаци пднпсе п ппвреди безбеднпсти ппдатака, супрптнп шлану
53. пвпг закпна;
26) не изврщи прпцену утицаја на защтиту безбеднпсти ппдатака на нашин предвиђен шланпм 54.
пвпг закпна;
27) не пбавести Ппвереника, пднпснп не затражи мищљеое Ппвереника пре заппшиоаоа радое
пбраде (шлан 55. ст. 1. и 3);
28) не пдреди лице за защтиту ппдатака п лишнпсти у слушајевима из шлана 56. став 2. пвпг закпна;
29) не изврщи свпје пбавезе према лицу за защтиту ппдатака п лишнпсти из шлана 57. ст. 1. дп 3.
пвпг закпна;
30) се пренпс ппдатака п лишнпсти у друге земље и међунарпдне прганизације врщи супрптнп шл.
63. дп 71. пвпг закпна;

31) не пбезбеди примену ефективних механизама ппверљивпг пријављиваоа слушајева ппвреде
пвпг закпна (шлан 80);
32) пбрађује ппдатке п лишнпсти у сврхе архивираоа у јавнпм интересу, у сврхе наушнпг или
истпријскпг истраживаоа или у статистишке сврхе супрптнп шлану 92. пвпг закпна.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100.000 динара казниће се за прекрщај рукпвалац, пднпснп
пбрађиваш кпји има свпјствп правнпг лица акп:
1) не уппзна примапца са ппсебним услпвима за пбраду ппдатака п лишнпсти прпписним закпнпм
и оегпвпм пбавезпм испуоеоа тих услпва (шлан 11. став 5);
2) не дпстави лицу на кпје се ппдаци пднпсе пбразлпжену пдлуку, пднпснп не пбавести лице у
рпку из шлана 28. ст. 3. и 5. пвпг закпна;
3) настави са пбрадпм у циљу директнпг пглащаваоа, а лице на кпје се ппдаци пднпсе је ппднелп
пригпвпр на такву пбраду (шлан 37. став 3);
4) не пдреди свпг представника у Републици Србији, супрптнп шлану 44. пвпг закпна;
5) не впди прпписане евиденције п пбради (шлан 47), или не бележи радое пбраде (шлан 48);
6) не пбјави кпнтакт ппдатке лица за защтиту ппдатака п лишнпсти и не дпстави их Ппверенику
(шлан 56. став 11).
Нпвшанпм казнпм пд 5.000 дп 150.000 динара казниће се за прекрщај физишкп лице кпје не шува
кап прпфесипналну тајну ппдатке п лишнпсти кпје је сазналп тпкпм пбављаоа ппслпва (шлан 57.
став 7. и шлан 76).
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се предузетник нпвшанпм казнпм пд 20.000 дп 500.000
динара.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се физишкп лице, пднпснп пдгпвпрнп лице у правнпм
лицу, државнпм пргану, пднпснп пргану теритпријалне аутпнпмије и јединици лпкалне
сампуправе, кап и пдгпвпрнп лице у представнищтву или ппслпвнпј јединици странпг правнпг
лица нпвшанпм казнпм пд 5.000 дп 150.000 динара.
За прекрщај из става 2. пвпг шлана казниће се предузетник нпвшанпм казнпм пд у изнпсу пд 50.000
динара.
За прекрщај из става 2. пвпг шлана казниће се физишкп лице, пднпснп пдгпвпрнп лице у правнпм
лицу, државнпм пргану, пднпснп пргану теритпријалне аутпнпмије и јединици лпкалне
сампуправе, кап и пдгпвпрнп лице у представнищтву или ппслпвнпј јединици странпг правнпг
лица нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 20.000 динара.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Заменик Ппвереника
Члан 96
Заменик ппвереника за защтиту ппдатака п лишнпсти кпји је изабран у складу са Закпнпм п
защтити ппдатака п лишнпсти ("Службени гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. закпн, 68/12 - УС и
107/12), наставља да врщи ту дужнпст дп истека мандата на кпји је изабран.
Заппшети ппступци
Члан 97
Ппступци пп жалбама ппвпдпм захтева за пствариваое права у вези са пбрадпм, ппступци пп
захтевима за издаваое дпзвпле за изнпщеое ппдатака из Републике Србије и ппступци надзпра
кпји нису пкпншани дп дана ппшетка примене пвпг закпна пкпншаће се пп пдредбама Закпна п
защтити ппдатака п лишнпсти ("Службени гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. закпн, 68/12 - УС и
107/12).
Централни регистар збирки ппдатака
Члан 98
Централни регистар збирки ппдатака кпји је усппстављен пп пдредбама Закпна п защтити
ппдатака п лишнпсти ("Службени гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. закпн, 68/12 - УС и 107/12)
престаје да се впди данпм ступаоа на снагу пвпг закпна.
Са централним регистрпм из става 1. пвпг шлана, кап и са ппдацима садржаним у тпм регистру,
ппступа се у складу са прпписима кпји уређују ппступаое са архивскпм грађпм.
Ппдзакпнски акти
Члан 99
Ппдзакпнски акти предвиђени пвим закпнпм биће дпнети у рпку пд девет месеци пд дана
ступаоа на снагу пвпг закпна.
Ппдзакпнски акти кпји су дпнети на пснпву Закпна п защтити ппдатака п лишнпсти ("Службени
гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. закпн, 68/12 - УС и 107/12) настављају да се примеоују дп
дпнпщеоа ппдзакпнских аката из става 1. пвпг шлана, акп нису у супрптнпсти са пвим закпнпм.
Усклађиваое других закпна
Члан 100
Одредбе других закпна, кпје се пднпсе на пбраду ппдатака п лишнпсти, ускладиће се са пдредбама
пвпг закпна дп краја 2020. гпдине.

Престанак важеоа ранијег закпна
Члан 101
Данпм ппшетка примене пвпг закпна престаје да важи Закпн п защтити ппдатака п лишнпсти
("Службени гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. закпн, 68/12 - УС и 107/12).
Ступаое закпна на снагу
Члан 102
Овај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике
Србије", а примеоује се пп истеку девет месеци пд дана ступаоа закпна на снагу, псим пдредбе
шлана 98. пвпг закпна кпја се примеоује пд дана оегпвпг ступаоа на снагу.

