
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
  

  
У складу саЗаконом о заштити података о личности („Сл. гласник РСˮ, бр. 87/2018 – 
даље: ЗЗПЛ), испуњавајући дужност руковаоца података о личности MTG MERX 
GROUP DOO NOVI SAD из Новог Сада, ул. Јована Цвијића бр. 22, пре прикупљања и 
обраде података о личности, овим обавештењем о обради података о личности (даље: 
Обавештење) обавештавамо Вас освим информацијама које се тичу обраде података о 
личности. 
 
I Подаци о руковаоцу 
 
MTG MERX GROUP DOO NOVI SAD из Новог Сада, ул. Јована Цвијића бр. 22, МБ 
20774843, ПИБ 107288407,законски заступник директор Стеван Брусин; број телефона 
+381 66 353 066, +381 21 301 1697;e-mail info@merxgroup.rs. (даље: Руковалац), 
 
II Подаци који се прикупљају 
 
Подаци о личности који се прикупљају или на други начин обрађују су: 
- име и презиме, адреса пребивалишта, контакт адреса електронске поште, контакт 
телефон (даље: подаци о личности). 
 
III Обрада података о личности 
 
Под обрадом података о личности подразумева се свака радња предузета у вези са 
подацима о личности као што су прикупљање, коришћење, претраживање, чување, 
разврставање и друге, без обзира да ли се обрада врши на аутоматски, полуаутоматски 
или други начин. 
 
IV Пристанак за обраду података о личности 
 
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. 
 
V Сврха обраде 
  
Подаци о личности обрађују се у сврху извршења уговора о купопродаји закљученог са 
лицем на које подаци односе, односно ради испоруке производа поручених путем сајта 
www.mtgshop.rs. 
 
VI Правни основ за обраду 
 
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности јепристанак лица на које се 
односе, а даје се приликом наручивања производа. 
 
VII Обавезност давања података о личности 
 
Давање података о личности је непоходан услов за закључење уговора о купопродаји. 



  
VIII Рок чувања података о личности 
 
Подаци о личности чувају се 2 године од истека рока за подношење рекламације, 
односно до момента опозива сагласности. 
  
IX Примаоци података о личности 
 
Податке о личности Руковалац прослеђује својим запосленима који по природи посла 
морају имати приступ тим подацима, као и трећим лицима са којима руковалац 
закључује уговор, а за потребе испуњења обавеза из уговора закљученог између 
Руковаоца и лица чији се подаци обрађују. 
   
X Права лица чији се подаци обрађују 
  
Лице чији се подаци обрађују има право да од Руковаоца затражи приступ подацима о 
личности, исправку или брисање података о личности или ограничење обраде података 
о личности који се на њега односе, као и право на приговор на обраду података, право 
на преносивост података, писмено MTG MERX GROUP DOO NOVI SAD из Новог 
Сада, ул. Јована Цвијића бр. 22, МБ 20774843, ПИБ 107288407 или путем електронске 
поште info@merxgroup.rs. 
  
Такође, лице чији се подаци обрађују има право на подношење притужбе Поверенику 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и право на 
покретање других одговарајућих поступака пред надлежним органима, у складу са 
Законом о заштити података о личности. 
  
У случају да је правни основ за обраду података о личности пристанак лица чији се 
подаци обрађују, лице чији се подаци обрађују има и право да у било које време 
опозове пристанак који је дат Руковаоцу, без икаквих последица, писмено MTG MERX 
GROUP DOO NOVI SAD из Новог Сада, ул. Јована Цвијића бр. 22, МБ 20774843, ПИБ 
107288407 или путем електронске поште info@merxgroup.rs, након чега ће подаци бити 
избрисани. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу 
пристанка пре опозива. 
  
  
Овим потврђујем да сам __ .__ .20__ . године лично примио/ла Обавештење о обради 
података о личности по основу Закона о заштити података о личности, као и да сам 
упознат/а са његовом садржином. 
 
 
                                                                                                             Примио/ла: 

 
 

____________________________________ 
 
 


