
 
Акт о Безбедности и Приватности Података 

www.4seturist.rs 
 

Члан 1. 

 

4СЕ предузећа за инжењеринг друштва са ограниченом одговорношћу Београд (Врачар), 
МБ 17308653, (у даљем тексту: Друштво), као руковалац података о личности, сматра да је 
поверење физичких лица која му уступају или поверавају своје податке о личности (у даљем 

тексту: корисници) посредством интернет презентације Друштва на адреси: www.4seturist.rs (у 
даљем тексту: сајт), а у обављању делатности огранка друштва 4СЕ доо Београд - огранак 4СЕ 

Турист, Краља Милана 56, Београд, даље и Огранак, и то ''7911-Делатност путничких агенција'', од 

изузетне важности и представља једно од фундаменталних етичких вредности у пословања 

Друштва и Огранка. У том смислу, Друштво је предузело неопходне мере и радње, у складу са 
Законом о заштити података о личности ‘’Службени гласник РС’’, бр. 87 од 13. новембра 2018.) 

(у даљем тексту: Закон), како би заштитило и обезбедило приватност уступљених података о 
личности, а што ће бити представљено у наставку овог акта, у складу са чланом 23. Закона. 
 

 

ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ КОЈЕ ДРУШТВО ОБРАЂУЈЕ 
 

Члан 2. 
 

Друштво од корисника сајта прикупља и обрађује следеће податке:  
• Идентификационе податке: име, презиме и адресу електронске поште (у даљем 

тексту: подаци о личности); 
• Податке о пријављивању на сајт и понашање корисника на сајту (Колачићи). 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

Члан 3. 

 

Подаци о личности корисника се обрађују искључиво уз њихов изричито дат пристанак, у 
складу са чл. 15. Закона. Захтев за давање пристанка је представљен на начин на којим се 
издваја од других питања, у разумљивом и лако доступном облику, као и уз употребу 
јасних и једноставних речи. 

 

СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМ СЕ ВРШИ ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

Члан 4.  
Корисници уступају своје податке о личности уношењем истих у контакт форму која је 
доступна на сајту, затим приликом представљања запослених (као и на други начин 
ангажованих) лица, клијената и партнера као референце у одељцима сајта, које носе 
назив Контакт и приликом коришћења, односно прегледа сајта посредством Цоокиес (у 
даљем тексту: Колачића). 

 



2 
 
 

 

СВРХА НАМЕРАВАНЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

Члан 5. 

 

Друштво прикупља и обрађује податке о личности корисника искључиво у сврху 
комуникације, односно остваривања и одржавања контакта са лицима заинтересованим 
за одређену врсту пословне сарадње са Друштвом, а што може да се односи посебно (али 
не искључиво) на упите лица за праксу и запослење, затим на позив да се учини понуда за 
једну од услуга коју Друштво пружа, али и у сврху представљања лица на које се подаци 
односе као члана тима, као и у оквиру пружања услуга организовања туристичких путовања, 
као и других туристичких услуга, односно као клијенте и/или партнере, као и на сваки 
други вид пословне комуникације. 

 

Остваривање и одржавање комуникације подразумева двосмерно комуницирање са лицима 
из става 
 
1. овог члана, што се односи на обавештавање тих лица, пре свега, о њиховим правима у 
складу са Законом, али и о свим другим релевантним питањима која се односе на 
пословну сарадњу коју желе да остваре, или коју су остварили са Друштвом. 

 

Лица која су дала пристанак на могућност да буду контактирани од стране Друштва у вези 
са одређеним обликом пословне сарадње, као и у другим случајевима из члана 2 и 4 овог 
акта, могу у сваком тренутку да повуку тај пристанак у складу са чл. 15, став 3. Закона, што 
ће резултирати обуставом обраде података о личности лица на које се ти подаци односе. 
 

 

ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ 
 

Члан 6. 

 

Лица на које се подаци односе имају право на транспарентност начина остваривања својих 

права у складу са чланом 21. Закона, а што се односи пре свега на право тог лица да му буду 
пружене све информације из чл. 23. и чл. 24 Закона, односно информације у вези са 

остваривањем права из члана 26., чл. 29. до 31., члана 33., чл. 36. до 38. и чл. 53. Закона, на 
сажет, транспарентан, разумљив и лако доступан начин, коришћењем јасних и једноставних 

речи. Те информације ће бити пружене у писаном и другом облику, укључујући електронски 
облик, ако је то погодно. Ако лице на које се подаци односе то захтева, информације се могу 

пружити усмено у складу са чланом 21. став 1. Закона. 

 

Права лица на које се подаци односе из члана 21. су истовремено детерминисана обавезама 
руковаоца података о личности и информације о тим правима се могу пружити у комбинацији 
са стандардизованим иконама приказаним у електронском облику како би се, на лако 
видљив, разумљив и јасно уочљив начин, обезбедио сврсисходан увид у намеравану обраду, 
у складу са Законом. 
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Члан 7. 
 

Осим права из члана 6. овог акта лице на које се подаци односе има и следећа права, у 
складу са Законом: 
 

1) Право на приступ: 
 
Лице на које се подаци односе има право да од руковаоца захтева информацију о томе да 
ли обрађује његове податке о личности, приступ тим подацима, као и друге информације, 
у складу са Законом. 
 

2) Право на исправку и допуну: 
 
Лице на које се подаци односе има право да се његови нетачни подаци о личности без 
непотребног одлагања исправе. У зависности од сврхе обраде, лице на које се подаци 
односе има право да своје непотпуне податке о личности допуни, што укључује и давање 
додатне изјаве. 
 

3) Право на брисање података о личности: 
 
Лице на које се подаци односе има право да се његови подаци о личности избришу од 
стране руковаоца, а исти је дужан да без непотребног одлагања те податке избрише у 
одређеним законом предвиђеним случајевима. 
 

4) Право на ограничење обраде: 
 
Лице на које се подаци односе има право да се обрада његових података о личности 
ограничи од стране руковаоца ако је испуњен алтернативно један од Законом 
предвиђених случајева из члана 31. став 1. 

 

5) Право лица на које се подаци односе да буде обавештен у вези са исправком или 
брисањем података, као и ограничењем обраде:  
Руковалац је дужан да обавести све примаоце којима су подаци откривени о свакој 
исправци или брисању података о личности или ограничењу њихове обраде (осим ако је 
то немогуће или захтева прекомеран утрошак времена и средстава). Руковалац је исто 
дужан да лице на које се подаци односе, на његов захтев, информише о свим 
примаоцима којима су подаци о личности откривени. 
 
6) Право на преносивост податка: 
 

Лице на које се подаци односе има право да његове податке о личности, које је претходно 
доставило руковаоцу прими од њега у структурисаном, уобичајено коришћеном и 
електронски читљивом облику и има право да ове податке пренесе другом руковаоцу без 
ометања од стране руковаоца којем су ти подаци били достављени, уз испуњавање 
законом прописаних услова. Ово право обухвата и право лица да његови подаци о 
личности буду непосредно пренети другом руковаоцу од стране руковаоца којем су ови 
подаци претходно достављени, ако је то технички изводљиво. 
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7) Право на приговор и аутоматизовано доношење појединачних одлука: 
 

Ако сматра да је то оправдано у односу на посебну ситуацију у којој се налази, лице на 
које се подаци односе има право да у сваком тренутку поднесе руковаоцу приговор на 
обраду његових података о личности, што се односи и на профилисање, а руковалац је 
дужан да прекине са обрадом података о лицу које је поднело приговор, осим ако је 
предочио да постоје законски разлози за обраду који претежу над интересима, правима 
или слободама лица на које се подаци односе или су у вези са подношењем, 
остваривањем или одбраном правног захтева. 

 

8) Аутоматизовано доношење појединачних одлука и профилисање: 
 

Лице на које се подаци односе има право да се на њега не примењује одлука донета 
искључиво на основу аутоматизоване обраде укључујући профилисање, ако се том 
одлуком производе правне последице по то лице или та одлука значајно утиче на његов 
положај. 

 

Лице на које се подаци односе може ступити у везу са Друштвом посредством контакта, у 
сврху остваривања својих Законом предвиђених права. 
 

 

ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

Члан 8. 

 

Подаци о личности из члана 2. овог акта неће бити откривени ником изван организације 
Друштва. Приступ тим подацима ће имати само лице које је, у оквиру Друштва, задужено да 
одговара на упите са сајта, као и лице или лица која учествују у процесу одлучивања како ће 
се поступати са тим упитима. 
 

 

НАЧИН ЗАШТИТЕ И РОК ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

Члан 9. 

 

Друштво штити ваше податке приликом комуникације користећи ССЛ безбедносни 
сертификат којим се сав пренос података енкриптује и банере за управљање колачићима. 

 

Подаци о личности корисника ће се чувати, пре свега, како би се испунила сврха њихове 

обраде, из члана 5. овог акта, у складу са чл. 5, став 1, тач. (5) Закона, односно све док 
постоји потреба за комуникацијом са корисницима. Након истека периода чувања, 
подаци о личности ће бити обрисани. 
 

 

 
 




