Република Србија
Град Крагујевац
Служба буџетске инспекције
града Крагујевца
Број: 112- 903 /19-XXI
Дана:27. новембар 2019. године
Крагујевац
Главни буџетски инспектор, на основу члана 4. став 7. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број
21/16, 113/17-др.закон и 95/18-др.закон) и члана 56. Закона о заштити података о личности
("Службени гласник РС", број 87/18), члана 21. став 4. и 5. Одлуке о оснивању Службе
буџетске инспекције града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 37/17),
доноси
РЕШЕЊЕ
о одређивању лица за заштиту података о личности
I Одређује се Наташа Матковић, дипломирани правник, запослена у Служби
буџетске инспекције града Крагујевца,као лице за заштиту података о личности.
Адреса : Трг Слободе 3, Крагујевац.
Телефон : 034/306-205; 060 2340393.
e-mail : nmatkovic@kg.org.rs
II Лице одређено за заштиту података о личности је дужно да извршава своје
обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл. Гласник РС",
број 87/18):
1) да информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који
врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о
личности;
2) да прати примену одредаба овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца
или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања
поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама
обраде, као и контроле;
3) да даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о
личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. овог закона;
4) да сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и
саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и
обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. овог закона.
III Лице за заштиту података о личности искључиво је одговорно
буџетском инспектору за извршавање својих обавеза.
IV Ово Решење објавити на интернет сајту и огласној табли органа Града.

Главни буџетски инспектор

Љиљана Пршић

Главном

