
 

 
 

Oснажити! Друштвено – економска инклузија Рома и најсиромашнијег сеоског становништва кроз процес рециклаже 
Пројекат је финансиран средствима Европске уније а спроводе га ЈКП Крушевац, ГУ Крушевац и УГ Treehouse 

                             

Пристанак за обраду података о личности 

У складу са Законом о заштити података о личности (Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 
68/2012) 
ја, ________________________________ из _____________________________________ 
дајем свој пристанак да партнери пројекта Оснажити,  Јавно Комунално Предузеће Крушевац, 
Град Крушевац и УГ "Treehouse" обрађују моје личне податке и то: 

 Име и презиме 

 ЈМБГ 

 Пол 

 Адреса становања (улица, број, место, општина, град, округ) 

 Бројеве телефона 

 Карактер места у коме живим (град, приградско насеље, село) 

 Статус лица (држављанин Републике Србије, избеглица, интерно расељено лице) 

 Подаци о просечним месечним примањима и просечним месечним трошковима које 
чланови  мог домаћинства остварују 

 И остале моје личне податке  и личне податке чланова мог домаћинства 
 

Наведене податке уписао/ла сам у пријавни образац како би се пријавио/ла за доделу опреме за 
сакупљање секундарних сировина (колица, хтз опрема, џамбо вреће) у оквиру пројекта 
„Oснажити! Друштвено – економска инклузија Рома и најсиромашнијег сеоског становништва кроз 
процес рециклаже“. Пројекат је финансиран средствима Европске уније а спроводе га ЈКП 
Крушевац, ГУ Крушевац и УГ Treehouse. 
Партнери пројекта „Оснажити“ имају право да обрађују моје наведене личне податке у циљу 
избора финалних кандидата за доделу донација у опреми у оквиру пројекта Oснажити! Друштвено 
– економска инклузија Рома и најсиромашнијег сеоског становништва кроз процес рециклаже. 
Наведене податке могу користити партнери пројекта Оснажити у циљу одређивања мог 
социјалног и економског статуса и евентуалних провера да ли сам био/ла корисних других сличних 
донација и програма. Моје личне податке могу проверавати, копирати, оцењивати, електронски и 
физички складиштити и чувати у складу са Законом о заштити података о личности и потребама 
реализације активности пројекта Oснажити! Друштвено – економска инклузија Рома и 
најсиромашнијег сеоског становништва кроз процес рециклаже. 
Свестан/а сам да имам право на опозив пристанка на обраду података о личности у складу са 
Законом о заштити података о личности као и правних последица таквог опозива - елиминисање 
из даљег поступка одабира кандидата и губитак могућности да добијем донацију опреме за 
сакуљање у оквиру пројекта Oснажити! Друштвено – економска инклузија Рома и 
најсиромашнијег сеоског становништва кроз процес рециклаже. 
Упознат/а сам са правима које имам по Закону о заштити података о личности  у случају да 
руководилац података (овлашћено лице пројектног  тима Оснажити) недозвољено обрађује моје 
личне податке. 
 
У ______________                                                                                              Давалац пристанка 
Дана __________2016 године                                                  ____________________________________ 

                                                                                                                                 (Име и презиме, ЈМБГ) 


