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ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБРАДИ  ПОДАТАКА  О  ЛИЧНОСТИ 

 

Пружалац услуге Специјална болница „Сокобања“ (у даљем тексту „Пружалац услуге“) у 

процесу обраде података о личности примењује одредбе Закона о заштити података о 

личности  („Сл. гласник РС“, бр.87/2018), у даљем тексту: Закон, Закон о здравственој 

документацији и евиденцијама у области здравства ("Сл.гласник РС" бр. 123/14, 106/15, 

105/17 и 25/19 и др. закон) и одредбе којима се уређује других релевантних прописа који 

уређују поменуту област. У сврху примене принципа законите, правичне и транспарентне 

обраде података о личности, Пружалац услуге је сачинио ово Обавештење о обради 

података о личности како би  корисницима услуга на једном месту пружио релевантне 

информације у вези са обрадом података о личности. 

 

РУКОВАЛАЦ  ПОДАТАКА 

 

Назив: Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ 

Адреса: Сокобања, Војводе Мишића бр.48 

ПИБ: 100693517 

Матични број: 07248261 

 

ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

У склопу инплементације стандарда заштите података о личности  које прописује Закон, 

Пружалац услуге је именовао лице за заштиту података о личности којем се можете 

обратити са свим питањима и захтевима у вези са обрадом Ваших података о личности на 

следеће адресе: 

 

Име и презиме: Никодијевић Јелена 

Е-mail: jelena@soko-banja.rs 

Пошта: Војводе Мишића бр.48, Сокобања 

 

ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОБРАДЕ 

 

Пружалац услугао брађује следеће податке о личности: 

презиме, име, име једног родитеља-старатеља 

     -      пол, дан, месец, година и место рођења, 

     -      место пребивалишта и боравишта 

- ЛБО 

- бр. здравствене књижице 

- бр.личне карте/пасоша 

- ЈМБГ 

- основ осигурања 

- бр.упута 

- дијагноза  

- медицински подаци и лична медицинска историја 

- контактни подаци (мобилни телефон и емаил адреса). 

- за стране држављане датум и место преласка државне границе. 
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СВРХА ОБРАДЕ И ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

 

Пружалац услуга податке о личности прикупља и обрађује ради: 

- креирања базе података корисника услуга 

- у сврху пружања здравствених услуга и вођења здравствене документације и 

евиденција у складу са Законом здравственој документацији и евиденцијама у 

области здравства 

 
Подаци о личности, који се обрађују за потребе пружања здравствених услуга се чувају у 

складу са роковима из члана 41. Закона о здравственој документацији. Обрада података у 

ову сврху врши се у свему у складу са одредбама Закона о здравственој документацији, 

Закона о правима пацијената ("Сл. гласник РС", бр. 45/2013 и 25/2019 - др. закон) и ЗЗПЛ. 

 

НАЧЕЛА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

Пружалац услуге  ће податке о личности обрађивати: законито, поштено и транспарентно у 

односу на лице на које се подаци односе; подаци ће бити ограничени у односу на сврху 

обраде; подаци ће бити примерни, битни и ограничени на оно што је неопходно; подаци ће 

бити тачни и ажурни, при чему корисници услуга имају право да у сваком моменту 

захтевају исправку нетачних података; подаци ће бити заштићени од неовлашћене и 

незаконите обраде, као и губитка, уништења или оштећења. 

 

 

АУТОМАТИЗОВАНА ОБРАДА ПОДАТАКА 

 

По основу рада и у циљу остваривања права и обавеза између Пружалаца услуга  и 

Корисника услуга, Пружалац услуга може обрађивати податке Корисника услуга у целини 

или делимично на аутоматизован начин.  

 

ВИДЕО НАДЗОР 

 

Пружалац услуге је у циљу обезбеђивања заштите имовине и сигурности запослених и 

корисника услуга извршио постављање видео надзора у објектима Пружаоца услуге које се 

налазе на адресама: Војводе Мишића бр.48, Светог Саве бр.1, Трг Ослобођења бр.1 и 

Војводе Мишића бр.35 у Сокобањи. 

Видео записи забележени видео надзором користиће се у складу са Законом о заштити 

података о личности, те ће се забележени видео записи проследити надлежним органима 

власти само у случају када то од њих буде захтевано, у складу са Законом. 

 

 

 


