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Центар модерног образовања „Интернет табла“, Пожешка 97/4 11030, Београд – Чукарица, 

Србија, МБ 28165480, ПИБ 108865212, e-mаil: cmo.internet.tabla@gmail.com, тел. 011/355-57-29, 

моб. 065/355-57-29, текући рачун: 265-1680310000912-39 Raiffeisen banka a.d. 

 

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ 

 

У складу са одредбама Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 

104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) Пружалац услуге, удружење грађана 

Центар модерног образовања „Интернет табла“, доноси следећу: 

 

ПОЛИТИКУ ПРИВАТНОСТИ КОРИСНИКА ИНТЕРНЕТПРОФА 

ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА 

 

1. ИнтернетПрофа врши обраду неопходних података о личности, оних лица која су дала 

пристанак за обраду, у за то јасно одређену сврху, на законом дозвољен начин, тако да лице на 

које се подаци односе не буде одређено или одредиво и након што се оствари сврха обраде, а у 

сразмери са сврхом обраде. 

 

2. Подаци који се обрађују морају бити истинити и потпуни, као и да се заснивају на 

веродостојном извору односно извору који није застарео. 

 

3. Пре прикупљања личних података, ИнтернетПрофа обавештава лице на које се подаци односе 

о следећем: 

 

3.1 лице одговорно за прикупљање података је Пружалац услуге (који је дефинисан Општим 

условима коришћења ИнтернетПрофа сервиса); 

 

3.2 сврха прикупљања и обраде података је омогућавање несметаног функционисања 

ИнтернетПрофа Интернет сервиса, безбедност коришћења ИнтернетПрофа Интернет сервиса и 
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омогућавање е-образовања члановима и/или корисницима Интернет сервиса у складу са 

законом; 

 

3.3 прикупљени подаци се користе на начин који омогућава идентификацију лица учесника е-

образовања, а у складу са добрим пословним обичајима, чувањем пословне тајне и законом; 

 

3.4 лица која користе податке о личности су чланови Управног одбора  удружења грађана Центар 

модерног образовања „Интернет табла“ и имају овлашћење за коришћење података, лица са 

којима члан ступа у облигациони однос (у мери која је неопходна за остварење тог односа) као 

и сви Државни органи који на основу закона и/или одлуке суда остварују право коришћења 

података; 

 

3.5 давање података о личности је добровољно. Нико није у обавези да остави било какав 

податак, али је остављање података обавезно у смислу Закона о облигационим односима и 

Закона о електронској трговини, ради остваривања чланства у ИнтернетПрофа Интернет 

сервису; 

 

3.6 лице које је дало пристанак о прикупљању и обради података може, у било које доба и без 

образложења повући свој пристанак, што за последицу има престанак чланства и престанак 

сваког даљег прикупљања података лица које је пристанак повукло; 

 

3.7 у случају недозвољене обраде података, лица имају права на заштиту података о личности, 

као и других права која им по закону припадају; 

 

4. Лични подаци који се прикупљају у горе назначене сврхе су: Име, Презиме, пол, адреса 

пребивалишта, број фиксног телефона, број мобилног телефона, број банковног рачуна, имејл 

адреса и IP адреса сваког појединог приступа сервисима. 

 

5. Подаци о правним лицима које прикупља Пружалац услуге јесу подаци који се иначе 

прикупљају у сврху пословања међу правним лицима, а зарад ступања у пословни однос. 

 

6. Члан је у обавези да своје податке благовремено ажурира уколико дође до њихове промене. 

 

7. Пружалац услуге не одговара за тачност података које су на ИнтернетПрофа сервис унели 

Чланови, корисници и/или трећа лица, као ни за резултат евентуалне обраде података која је за 

предмет имала такве податке. 
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8. Назив, име или псеудоним којим се Члан представља на ИнтернетПрофа сервису не сме да 

буде на било који начин непристојно и/или увредљиво или да се њиме крше права трећих лица. 

 

9. Члан ИнтернетПрофа сервиса уноси и податке везане за малолетна лица. У ту сврху се 

прикупљају подаци о годишту детета. Сви подаци које родитељ унесе о малолетном лицу су 

потпуно добровољни (нису обавезни) и служе ИнтернетПрофа сервису да идентификује узраст 

детета, како би прилагодио садржај узрасту детета, као и у статистичке сврхе. 

 

10. Податке, који се односе на корисника, потребне за обраду уноси искључиво Члан као 

родитељ или старатељ, односно старије малолетно лице које има сагласност законског 

заступника. Пружалац услуге улази у уговорни однос искључиво са чланом, као пунолетним 

лицем. Корисници, као малолетна лица, могу користити ИнтернетПрофа сервис, само уз надзор 

родитеља, старатеља или лица које је старије од 18 година. 

 

11. ИнтернетПрофа сервис ће у свакој појединој прилици пружити пуну подршку заштити права 

личности, приватности, својинских права и ауторског права свим лицима који имају остваривати 

свој правни интерес или чије је право повређено, тако што ће без одлагања: 

 

11.1 на захтев уклонити садржај тако да не буде јавно доступан, и сачувати га у електронској 

форми за потребе било ког поступка који би могао бити покренут, а у сврху обезбеђења доказа, 

вештачења и слично; 

 

11.2 надлежном органу на његов захтев, доставити податке о члану чији унос крши неко од 

наведених права, или других права, све наведено у складу са законима Републике Србије. 

 

12. Пружалац услуге поштује приватност својих Чланова - корисника и посетилаца 

ИнтернетПрофа сервиса. Податке из процеса регистрације, те остале податке о кориснику, 

Пружалац услуге неће откривати трећим лицима, осим у сврху и под условима наведеним у овој 

Политици приватности и Општим условима коришћења. Подаци о Члану и кориснику неће бити 

доступни трећим лицима осим у случају када је то изричито законом прописано или уколико 

наведене податке сам Члан учини видљивим. 

 

13. Пружалац услуге може у складу са законом прикупити одређене податке о посетама 

добијене током коришћења сервиса. Ове податке Пружалац услуге користи како би имао 

информације којима би побољшао ИнтернетПрофа сервис и његове садржаје додатно усмерио 

и прилагодио посетиоцима. Такође, Пружалац услуге има право да прикупљене податке о 

геолокацији корисника (а на основу IP адреса са којих чланови приступају интернет страници 

ИнтернетПрофа сервиса) користи у сврхе заштите садржаја и спречавања злоупотреба при 

коришћењу ИнтернетПрофа сервиса од стране чланова и корисника. 


