Поштовани,
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ прикупља податке о е-mail
адреси и броју мобилног телефона од обвезника плаћања накнaде за воде из члана
74. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018,
49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 - доп.
усклађених дин. изн.), па је у складу са чланом 15. Законом о заштити података о
личности („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018), потребно да дате свој пристанак за обраду
података о личности, уз претходно:
ОБАВЕШТЕЊЕ
- да ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25, прикупља,
користи и обрађује следеће податке о личности обвезника плаћања накнада: име и презиме,
јединствени матични број грађана, e-mail адресу и број мобилног телефона.
- да се прикупљање, коришћење и обрада података врши у циљу обавештавања
обвезника о доспећу појединачних рата задужења по решењима којима се утврђује обавеза
плаћања накнаде, стању дуга по издатим решењима, затим обавештења о доспелости
појединачних рата по закљученом споразуму о одлагању плаћања дуга, као и других
обавештења у вези са плаћањем предметних накнада;
- да је лице за заштиту података о личности у ЈВП „Воде Војводине“ Маја Сарић
Марковић (066/864-3109, msaric@vodevojvodine.rs);
- да лице чији се подаци о личности обрађују има права да у складу са Законом о
заштити података о личности захтева приступ, исправку или брисање његових података о
личности, затим право на опозив пристанка у било које време, који не утиче на допуштеност
обраде на основу пристанка пре опозива, као и право на подношење притужбе Поверенику
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;
- да се подаци о личности обвезника обрађују и чувају док обрађивач сматра да се
обрадом остварује сврха због које се обрада врши, након чега се бришу из базе података у
складу са законом.
ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Ја _______________________ (име и презиме), _____________________ (ЈМБГ), својим
потписом потврђујем да сам почитао/ла и разумео/ла горе наведено обавештење и да сам
сагласан/а да ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад прикупља, користи и обрађује податке о мојој
личности у сврху достављања обавештења у вези са плаћањем накнаде за воде, на e-mail
адресу________________и/или

слањем

смс

поруке

на

број

телефона

_____________________.

У ___________, дана __________године.
__________________________
Потпис даваоца пристанка

