
Изјава о приватности и заштити података приликом регистрације на сајт ОССИ-ја 

Организација српских студената у иностранству (у даљем тексту ОССИ) поштује Вашу 

приватност и посвећена је заштити података о личности које нам доставите. Желели бисмо да 

Вас упознамо са принципима којима је уређена наша политика приватности.  

 

Политика заштите података о личности 

 

Зајемчена је заштита података о личности. Прикупљање, држање, обрада и коришћење 

података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности ("Службени 

гласник РС", бр. 97/08). Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су 

прикупљени, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике 

Србије, на начин предвиђен законом.  

Предузете су све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и 

поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, 

недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. 

Прикупљене информације не дају се на увид, нити се размењују, с другим организацијама, 

осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у 

складу са законом нити на било који други начин који би могао да буде штетан по Вас 

укључујући и нарушавање Ваше приватности. 

Лице има право да пристанак на обраду података о личности опозове у складу са Законом о 

заштити података о личности. 

 

Подаци које прикупљамо 

 

Прикупљамо личне податке као што су име, ЈМБГ, адреса, телефонски број или адреса 

електронске поште само када нам се добровољно доставе приликом регистрације или другим 

начином комуникације, искључиво у сврхе удовољења захтевима корисника, како би корисник 

сајта могао да има увид у информације и активности организације. 

Ако имате питања или недоумице у вези са нашим прикупљањем, коришћењем или 

откривањем Ваших личних података, молимо да нас контактирате путем електронске поште 

слањем поруке на адресу info@ossi.rs.   

ОССИ задржава право да садржај изјаве о приватности може променити у било које време без 

претходне најаве и сагласности корисника. Свака промена изјаве о приватности биће 

објављена на овој страници. 
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