ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
У складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РСˮ, бр. 87/2018) Јавно
градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад, ПИБ 100277615, мат. бр. 08041822 (у даљем
тексту: руковалац) Вас као корисника наших услуга обавештава о обради података о личности (у
даљем тексту: подаци) и о подацима које обрађујемо, и то:
1.
да Вашим подацима рукују и обрађују запослени руковаоца који су непосредно ангажовани
на изради и ажурирању NSMART картица и “BUS LOGIC DOO POŽAREVAC” на основу уговора број
6/59 од 14.2.2020. године којим су регулисани начин и услови обраде података које су обрађивачу
поверене од стране руковаоца, као и спровођење одговарајућих мера заштите како би био
достигнут одговарајући ниво безбедности у односу на ризик, у складу са нивом технолошких
достигнућа и трошковима њихове примене, природом, обимом, околностима и сврхом обраде,
као и вероватноћом наступања ризика и нивоом ризика за права и слободе физичких лица,
2.
да је лице одговорно за заштиту података о личности Јована Јарић, мејл адреса
hrnjakv@gspns.rs , број телефона 0214896632,
3.
да користимо искључиво податке који су наведени у Вашем захтеву за издавање
NSMART картице,
4.
да је сврха обраде Ваших података искључиво у циљу израде NSMART картице са којом
остварујете право на превоз на линијама руковаоца а у складу са поднетим захтевом,
5.
да Ваше податке обрађујемо у складу са Одлуком о јавном превозу путника на
територији града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада", бр. 60/2010, 28/2014, 69/2014,
74/2016, РС, 104/2017 - Одлука УС РС, 29/2018, 48/2018, 27/2019, 49/2019, 61/2019, 22/2020,
24/2021 и 27/2021– исправка) и Правилника о условима коришћења услуга система електронске
наплате возних карата број 6438 од 17.8.2020. године,
6.
да нисмо у могућности да Вам израдимо NSMART картицу уколико нам не доставите
податке који се наводе у захтеву будући да иста гласи на Ваше име и да није преносива,
7.
да је физичка функционалност пластичне NSMART картице три године, у ком року се чувају
Ваши подаци код руковаоца и обрађивача. Напомињемо да на Ваш захтев, пре истека рока од три
године, можемо извршити брисање Ваших података у ком случају одустајете од услуге превоза по
основу издате NSMART картице,
8.
да у сваком тренутку можете захтевати од нас приступ, исправку или брисање Ваших
података, односно захтевати ограничење њихове обраде, да имате права на приговор и права на
преносивост података које право можете остварити личним подношењем захтева руковаоцу
(попуњавањем формулара на нашим продајним местима или нам се обратити путем мејл адресе
nsmart@gspns.rs),
9.
да Вашу добровољну сагласност за обраду података можете опозвати у било које време
али да ми рукујемо са Вашим подацима и исте обрађујемо све до пријема Вашег опозива, односно
истека наведеног рока, и
10.
да имате право на подношења притужбе Поверенику за заштиту података о личности
писаним путем на адресу Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, путем телефона на
број 011/340-8900 или путем мејл адресе office@poverenik.rs.
Својим потписом, ја као подносилац захтева потврђујем руковаоцу да сам дана ______________
године лично примио/ла ово обавештење о обради података о личности пре подношења захтева
за израду NSMART картице и да сам упознат/а са његовом садржином.
Примио/ла:
__________________________

