
ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

 Изјављујем да сам сагласан/на да моје личне податке Универзитет Унион Никола
Тесла Београд (у даљем тексту УНТ) обрађује у складу с важећим Законом о заштити
података о личности.

 Изјављујем да сам своје податке дао/да добровљно.

 Изјављујем да сам обавештен/а и сагласан/на да ће мојим подацима
руководити запослени у Студентској служби, током спровођења конкурса за упис на
студије, за потребе уписа године студија, регулисања статуса студенат на УНТ,
завршетка студија и за друге законом прописане радње, као и да ће се подаци чувати у
складу са роковима чувања на УНТ-у.

 Сагласан/а сам да УНТ наведене податке прикупља, складишти у својој бази
(УНТ информациони систем) и да их користи искључиво у циљу остваривања наведене
сврхе.

 Изјављујем да сам сагласан/на да се моји подаци чувају, обрађују и користе за следеће
сврхе: остваривања права на упис године студија, пријаве испита, пријаве на конкурс,
спровођење конкурсних и испитних рокова, спровођењу процедура пријаве и одбране
завршног рада односно докторске дисертације, статистичке обраде података као и
остваривање права на издавање јавне исправе.

 Изјављујем да сам сагласан/на да ће се моји подаци, у кумулативном облику са
подацима других кандидата, користити и јавно комуницирати, у смислу:

- Укупног броја кандидата, броја жена, броја мушкараца и сличне родне,
географске, или неке друге сегментације;

- Сличних других, кумулативних, података који представљају УНТ.

 Сагласан/а сам да моји подаци (име, презиме, постигнути успех на пријемном
испиту, просечна оцена, резултати испита, подаци који се односе на процеуру пријаве и
одбране завршног рада или докторске дисертације, подаци о завршетку студија) буду
објављени на огласној табли и интернет страници УНТ. У случају да не желим више да
моји подаци буду јавно објављени, опозваћу своју дозволу писменим захтевом УНТ.

 Сагласан/а сам да се моја фотографија и снимци који су настали у току настваних,
научних и ваннаставних активности на УНТ могу користити за објављивање на
интернет страници УНТ и публикацијама чији је издавач УНТ.

УНТ гарантује физичким лицима, чије податке обрађује, сва права предвиђена Законом о
заштити података о личности.

У Београду
Име и презиме

дана ____________________


