
Изјава о заштити података о личности 
Факултета за примењени менаџмент, 

економију и финансије у Београду 
  

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, 
економију и финансије, Београд (у даљем тексту: Факултет) поштује Вашу приватност и 
посвећен је заштити података о личности које нам доставите. У овом документу 
детаљније су представљени принципи којима је уређена наша политика приватности.  

 
Политика заштите података о личности 

Гарантована 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. 87/2018). 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 које су изван Факултета, 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 

Личне податке појединци добровољно достављају путем понуђених образаца, формулара 
или другим начином комуникације, и то: име, презиме, контакт телефон, електронска 
(имејл) адреса, пол, ЈМБГ, број пасоша и издавалац за стране држављане, датум рођења, 
место и држава рођења, адреса сталног становања, адреса становања за време студирања, 
држављанство, национална припадност (уколико се појединац одлучи за изјашњавање), 
брачни статус, подаци о завршеној средњој школи и успеху, подаци о родитељима (име 
и презиме), фотографија, подаци о претходно завршеном образовању, језик на коме је 
стечено основно и средње образовање, уписаном студијском програму, врсти студија, 
години студија и години првог уписа на студијски програм, учешћу на међународним 
програмима мобилности, години завршетка студијског програма, језику на коме се 
изводи студијски програм, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о наградама и 
похвалама освојеним током студирања и издатим јавним исправама, подаци о начину 
финансирања студија, начину издржавања током студија, адреси становања током 
студирања, типу смештаја током студирања, радном статусу студента током студирања, 



издржаваним лицима, школској спреми оба родитеља, радном статусу родитеља 
(издржаваоца) и занимању родитеља или издржаваоца, подаци о радном статусу 
студента, подаци о здравственом статусу студента  (подаци о потребама за пружањем 
додатне подршке приликом обављања свакодневних активности на високошколској 
установи). Подаци се прикупљају искључиво у сврхе пријаве кандидата за полагање 
пријемног испита, комуникације са појединцима, позивања на стручна предавања и 
презентације, дистрибуције едукативних садржаја и достављања информативних 
садржаја о Факултету, као и у сврху вођења евиденција о студентима прописаним 
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон 
и 73/2018), за чије додатне сврхе се прикупљају подаци од студената.  

 
Такође, прикупљамо податке о коришћењу сајта Факултета (cookies - колачић) и друге 
техничке податке који нису личне природе, а који нам омогућавају да учинимо Ваше 
посете сајту Факултета лакшим и ефикаснијим тако што Вам пружамо кориснички 
прилагођен приступ и препознајемо Вас када се вратите на сајт. 

 
Колачић је мали фајл са подацима који се преноси са сајта Факултета на хард диск Вашег 
компјутера. Сајт Факултета шаље колачић када га посећујете или претражујете и када се 
региструјете за одређене услуге путем понуђених образаца. Колачић не може да чита 
личне податке са вашег хард диска или да чита фајлове колачића које су створили други 
сајтови. Податке које колачић може да садржи су само они које сте сами доставили. 
Прихватање колачића који се користе на сајту Факултета нам омогућава да добијемо 
информације о Вашим претраживачким навикама и навикама употребе сајта, које 
можемо користити како бисмо персонизовали Ваше деловање, установили моделе 
кретања корисника, као и да бисмо дистрибуирали релевантне информације циљној 
популацији. Ово чинимо у циљу утврђивања корисности информација на сајту 
Факултета за посетиоце и ради утврђивања ефикасности навигационог система у 
помагању корисницима да дођу до релевантних информација. У циљу побољшавања и 
прилагођавања сајта Факултета Вашим потребама, сакупљамо податке који нису личне 
природе, нпр. податке о врсти програма за претраживање, оперативном систему и 
страницама које сте посетили. 

 
Факултет обезбеђује безбедност података које нам достављате путем индустријски 
стандардизованих физичких, електронских и управљачких процедура. Факултет чува 
податке на контролисаним серверима са ограниченим приступом. 
 
Остало 
 
Свако коришћење сајта Факултета подложно је условима и правилима описаним на овој 
страници.  
 
Ако имате питања или недоумице у вези са прикупљањем, коришћењем или откривањем 
Ваших личних података, молимо да контактирате с нама путем е-поште  
office@mef.edu.rs. 

 
Садржај изјаве о приватности Факултета можемо променити у било које време без 
претходне најаве и сагласности корисника. Свака промена изјаве о приватности 
Факултета биће објављена на овој страници.  


