ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У
СВРХУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ

Руковалац података о личности је:
Национална служба за запошљавање
Адреса седишта: Светозара Марковића 37, 34000 Крагујевац, Србија
Адреса за пријем поднесака: Краља Милутина 8, 11000 Београд, Србија
Тел. +381 (0)11 40 78 146
е-мејл: kabinet@nsz.gov.rs
Матични број: 17539957
Контакт лица за заштиту података о личности: lzzpol@nsz.gov.rs
Национална служба за запошљавање ваше податке обрађује на основу Закона
о запошљавању и осигурању за случај незапослености, а у сврху остваривања
права на новчану накнаду.
Национална служба открива ваше податке Централном регистру обавезног
социјалног осигурања, Пореској управи, јединицама локалне самоуправе,
центрима за социјални рад, Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање, Републичком фонду за здравствено осигурање, Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Државној ревизорској
институцији, банкама, а може их открити и другим државним органима и
организацијама на њихов захтев у складу са законом. Изузетно, ваши подаци
могу бити пренети у другу државу уколико то представља услов за остваривање
вашег права, а у складу са законом и међународним споразумом.
У циљу заштите вашег права на приватност обавештавамо вас да имате:
 право на приступ вашим подацима;
 право да од нас тражите исправку или брисање ваших података;
 право да ограничите обраду ваших података;
 право да уложите приговор уколико сматрате да је ваше право на
приватност повређено и право да поднесете притужбу Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Захтев за остваривање вашег права можете поднети путем поште или на адресу
lzzpol@nsz.gov.rs
Ваши лични подаци ће бити третирани као поверљиве информације и чуваће се
трајно у Републици Србији, уз примену одговарајућих техничких, организационих
и кадровских мера које осигуравају њихову безбедност, а приступ вашим
подацима имаће само овлашћени запослени у Националној служби за
запошљавање.
Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, и то тачне и потпуне.
У супротном нећете моћи да остварите Ваше право на новчану накнаду.

