






Правилник о заштити података о личности у Апелационом суду у Новом Саду

да се ови додатни подаци чувају посебно и да су предузете техничке, организационе и
кадровске мере које обезбеђују да се податак о личности не може приписати одређеном
или одредивом лицу; 
          7) „збирка података" је сваки структурисани скуп података о личности који је
доступан  у  складу  са  посебним  критеријумима,  без  обзира  да  ли  је  збирка
централизована, децентрализована или разврстана по функционалним или географским
основама; 
          8) „руковалац" је орган власти који самостално одређује сврху и начин обраде –
Апелациони суд у Новом Саду; 
          9) „обрађивач" је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује
податке о личности у име руковаоца; 
         10) „прималац" је орган власти коме су подаци о личности откривени, без обзира
да ли се ради о трећој страни или не, осим ако се ради о органима власти који у складу
са Законом примају податке о личности у оквиру истраживања одређеног случаја и
обрађују ове податке у складу са правилима о заштити података о личности која се
односе на сврху обраде; 
         11) „трећа страна" је физичко или правно лице, односно орган власти, који није
лице на које се подаци односе, Руковалац или обрађивач, као ни лице које је овлашћено
да обрађује податке о личности под непосредним надзором руковаоца или обрађивача; 
         12) „пристанак“ лица на које се подаци односе је свако добровољно, одређено,
информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице, изјавом или
јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на
њега односе; 
         13) „повреда података о личности" је повреда безбедности података о личности
која доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног
откривања или приступа подацима о личности који су пренесени, похрањени или на
други начин обрађивани; 
         14) „генетски податак" је податак о личности који се односи на наслеђена или
стечена  генетска  обележја  физичког  лица  која  пружају  јединствену  информацију  о
физиологији или здрављу тог лица, а нарочито они који су добијени анализом из узорка
биолошког порекла; 
          15) „биометријски податак" је податак о личности добијен посебном техничком
обрадом у вези са физичким обележјима, физиолошким обележјима или обележјима
понашања физичког лица, која омогућава или потврђује јединствену идентификацију
тог  лица,  као  што  је  слика  његовог  лица  или  његови  дактилоскопски  подаци;  
           16)  „подаци о здрављу" су подаци о физичком или менталном здрављу
физичког лица, укључујући и онe о пружању здравствених услуга, којима се откривају
информације о његовом здравственом стању; 
            17)  „Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности  (у  даљем тексту:  Повереник)" је  независан  и  самостални  орган  власти
установљен на основу Закона, који је надлежан за надзор над спровођењем закона и
обављање других послова прописаних Законом;

18) „услуга информационог друштва“ је свака услуга која се уобичајено пружа
уз накнаду, на даљину, електронским средствима на захтев примаоца услуга.

19)  „орган  власти“  је  државни  орган,  орган  територијалне  аутономије  и
јединице  локалне  самоуправе,  јавно  предузеће,  установа  и  друга  јавна  служба,
организације и друго правно или физичко лице које врши јавна овалашћења;

20) „надлежни органи“ су органи власти који су надлжни за спречавње, истрагу
и откривање кривичних дела, као и гоњење учинилаца кривичних дела или извршења 
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