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Прилог ./11: Обрада личних података 
 
 

Стране су сагласне да ће се свим личним подацима у вези и током закључивања и 

спровођења овог Уговора поступати у складу са националним законодавством и 

законодавством Европске уније о заштити података.   

 

Посебно, под личним подацима се подразумева свака информација која се односи 

на идентификовано или препознатљиво физичко лице ("субјект података"); 

препознатљиво физичко лице је свако лице које се може идентификовати, директно 

или индиректно, а нарочито у вези са идентификацијом као што су име, 

идентификациони број, подаци о локацији, онлајн идентификатор или са једним или 

више специфичних фактора у вези са физичким, физиолошким, генетским, 

менталним, економским, културним или друштвеним идентитетом тог физичког лица. 

Осим тога, под личним подацима се не подразумевају информације које се не могу 

повезати или помоћу којих се не може пратити одређени појединац. 

 

Осим тога, Стране ће се сложити да ће лични подаци физичких лица запослених, 

представника компаније и сарадника (у даљем тексту заједно:  "Сарадник") бити 

коришћени у вези са закључивањем и извршењем овог Уговора. У односу на свог 

Сарадника свака Страна је и контролор података, док у односу на тог Сарадника 

друга Страна представља примаоца. 

 

Стране су сагласне да су циљеви управљања личним подацима, у вези са 

спровођењем важећег Уговора, евиденција докумената са аспекта извршења овог 

Уговора, управљање фактурама, евиденција контакт података пословних партнера 

на организационом нивоу и спровођење законских одредаба Уговорних Страна. 

 

Стране изјављују да поседују лиценцу оператора преносног система и имају правну 

основу за обраду података, што је неопходно у циљу спровођења легитимних 

интереса Уговорних Страна, у складу сa чланом 6 одељак (1) f) Регулативе за општу 

заштиту података (GDPR - General Data Protection Regulation). 

 

У одсуству било каквог другог законског прописа о временском периоду за чување 

личних података, све размењене личне податке ће Стране складиштити на 

временски период од 5 година након престанка важења (спровођења) овог Уговора. 

 

Потписивањем овог Уговора, Стране се безусловно и неопозиво обавезују: 

 да као контролори података, своје запослене информишу, са аспекта 

спровођења овог Уговора, о циљевима управљања подацима, 

 да сносе потпуну одговорност за штету проистеклу из неизвршавања или 

кашањења у обављању своје обавезе утврђене овим одељком. 


