Прилог 4
Изјава запосленог о пристанку за обраду података о личности
Овом изјавом ја, доле потписани/а давалац изјаве, у складу са Законом о високом образовању и
Законом о заштити података о личности изјављујем:
•

•

•

•

•

•

•
•

да добровољно дајем пристанак да моје личне податке односно податке о мојој личности
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет)
прикупља, користи, oбрађује и чува у складу са Законом о заштити података о личности,
Законом о високом образовању, општим актима Факултета и Универзитета у Новом Саду,
и овом Изјавом;
да сам обавештен/а и сагласан/а да ће моје личне податке обрађивати и руководити
запослени у Служби за опште и техничке послове, научни рад и међународну сарадњу,
Финансијско – рачуноводственој служби Факултета за потребе кадровске евиденције
запослених, акредитације Факултета, обрачуна и исплате плате и других примања, као и за
друге законом прописане радње и сврхе;
да сам сагласан/а да Факултет наведене податке прикупља, користи, обрађује и чува у
својој информационој бази и у папирном облику у персоналном досијеу запосленог/е и то
искључиво у циљу остваривања потребе односно сврхе наведене у овој Изјави или
прописане законом;
да сам сагласан/а да се моји лични подаци прикупљају, користе, обрађују и чувају и за
следеће сврхе: остваривања права из радног односа или у вези са радним односом, односно
другим видом уговорног радног ангажовања;
да сам сагласан/а да моји лични подаци о имену, презимену, наставном односно научном
звању, радном месту, функцији на Факултету, задужењима у настави, службени контакт
телефон и службена имејл адреса буду доступни на интернет страници Факултета;
да се моји подаци, у кумулативном облику, заједно са подацима других кандидата,
запослених или ангажованих лица, користе у јавној комуникацији у навођењу: укупног
броја кандидата по родној, географској, социјалној или другој припадности, као и других
података који представљају Факултет;
у случају да не желим да моји подаци буду јавно објављени, опозваћу свој пристанак
писменим захтевом Факултету;
да сам сагласан/на да Факултет да прикупља, користи, oбрађује и чува у својој
информационој бази и архиви моје личне податке искључиво у циљу остваривања потребе
односно сврхе наведене у овој Изјави или прописане законом, као и да ће се ти подаци
чувати у прописаним роковима.

У _________, дана __.__.______. године
Давалац изјаве:
______________________________
/име и презиме запосленог/е/
______________________________
/својеручни потпис/

