Пољопривредна школа

Mezőgazdsági Iskola

Бачка Топола
24300 Бачка Топола
Маршала Тита бр.167
Телефон/факс– школа:
+381 (0)24/711-234
+381 (0)24/715-721
Телефон – рачуноводство:
+381 (0)24/712-050
Телефон/факс – Шк. економија:
+381 (0)24/715-361
e-mail: poljoskola@tippnet.rs
web: www.poljoskola.edu.rs

Topolya
24300 Topolya
Tito Marsal 167.
Telefon/fax – iskola:
+381 (0)24/711-234
+381 (0)24/715-721
Telefon – számvevőszék:
+381 (0)24/712-050
Telefon/fax – Tangazdaság:
+381 (0)24/715-361
e-mail: poljoskola@tippnet.rs
web: www.poljoskola.edu.rs

Матични број регистра: 08207887
ПИБ: 101447175, Обвезник ПДВ-а
Шифра делатности: 80220
Бр. жр. – буџетски: 840-1080660-82
Бр. жр. – закуп: 840-1080666-64
Бр. жр. – депозит: 840-3410760-87
Бр. жр. – ученичка задруга: 840-3417760-39
Бр. жр. – донације: 840-4854760-10
Бр. жр. – школска економија: 840-4855760-17
Бр. жр. – наменски (пољ. газд.): 840-4339760-91
Бр. жр. – боловање: 840-3255760-96

Информација о заштити личних података и сагласност за њихово прикупљање и
обраду
Поштовани , родитељ, старатељ , Центар за малолетнике
Овим путем желимо да Вас упознамо о обавези коју Пољопривредна школа из Бачке Тиополе,
ул.Маршала Тита бр.167 , (у даљем тексту: школа ), има у вези осигурања и заштите личних података.
Приликом уноса и даље обраде личних података, школа уважава све важеће прописе о осигурању и заштити
личних података и поступа у складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и
другим важећим прописима.
Пољопривредна школа у свакодневном пословању има обавезе које подразумевају прикупљање, обраду и
достављање информација у сврхе организације, развоја, администрације и рада установе, што подразумева и
коришћење личних податке као што су:
- Идентификациони подаци о родитељу/старатељу (име и презиме, матични број, број идентификационог
документа, приватни и службени контакт подаци као што су електронска пошта или број телефона, назив
установе у којој је родитељ/старатељ запослен, функција коју обављате и сл.),
- Подаци о ученицима (име и презиме, матични број, адреса становања, број индентификационог документа
и сл.).

- Фотографије ученика настале за време боравка и образовног рада у школи и ван ње у наставним и
ваннаставним активностима.
-

-

Сви прикупљени подаци користе се искључиво у сврху неометаног одивјања послова из делокруга наше
установе и у складу са свим важећим прописима и препорукама Министарства просвете, образовања, науке
и технолошког развоја.
Пољопривредна школа и субјекти којима наша установа доставља Ваше податке ради реализације
пословних активности, обрађиваће Ваше податке у складу са свим важећим прописима, а увид у ток обраде
Ваших личних података можете увек остварити на упит. Такође, имате право да приступите Вашим личним
подацима и по потреби извршите корекцију уколико је дошло до њихове измене. Без додатних трошкова
можете уложити приговор на употребу Ваших личних података или затражити обуставу њиховог даљег
коришћења.
Наша установа је предузела све законски расположиве мере како би спречила злоупотребу, уништење,
губитак, неовлашћене измене, приступ или преузимање личних података.
За информације и правима у вези заштите података о личности можете се обратити одговорној особи путем
телефона 024/711-234, на адресу седишта установе: Маршала Тита бр.167, Бачка Топола или путем еадресе: poljoskola@tippnet.rs .

С поштовањем,
Тибор Тот , директор
На основу прецизних и недвосмислених информација о овом документу потврђујем његов пријем и
дајем свој пристанак за прикупљање, обраду, коришћење и објављивање личних података у горе
наведене сврхе.
Име и презиме:__________________________

Место: Бачка Топола;

Потпис:________________________________

Датум: _______________ године.

