7. Права лица чији се подаци обрађују у РФ ПИО
Право на приступ личним подацима
Свако физичко лице има право да од руковаоца захтева информацију да ли обрађује податке о
њему, које и у коју сврху, приступ тим подацима, предвиђени рок чувања, копију тих података
али и тд.
Право на приступ може бити ограничено, у целини или делимично, у мери и трајању које је
неопходно и сразмерно у демократском друштву


Осигураници и корисници права из пензијског и инвалидског осигурања имају право на
приступ својим личним подацима. Они имају право да од руковаоца – Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање добију обавештења у вези са обрадом
својих личних података и то у погледу врсте личних података који се обрађују, сврхе
обраде, лица која имају увид у њихове податке, размене и достављања њихових
података другим руковаоцима или обрађивачима или другим државама, роковима
чувања...
Права у вези са обрадом података могу се остварити и подношењем захтева Филијали, односно
Служби филијале РФПИО према месту пребивалишта или Дирекцији РФПИО, на адресу: Др.
Александра Костића број 9 или или електронским путем на: zastitapodataka@pio.rs
Захтев мора да садржи најмање податке о идентитету подносиоца захтева (име и презиме, име
једног родитеља, јединствени матични број грађана) адресу пребивалишта , као и друге
информације неопходне за контакт. Ако постоји сумња у идентитет подносиоца захтева, РФ
ПИО
може затражити подношење додатних информација неопходних за потврђивање
идентитета особе.
РФПИО ће одговорити на поднети захтев без одлагања и најкасније у року од 30 дана од дана
пријема захтева. Изузетно, овај рок се по потреби може продужити за још 60 дана, узимајући у
обзир сложеност и број захтева о којима ће подносилац пријаве бити обавештен.
Ако РФПИО није у могућности да поступа по поднесеном захтеву, обавестиће подносиоца
пријаве најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева, након чега подносилац може
поднети жалбу Поверенику, а такође подносилац има право поднети тужбу суду.
Није предвиђена новчана накнада за остваривање права на обраду података осим у случају ако
је захтев очигледно неоснован или претеран, а посебно ако се исти захтев често понавља. У
таквим случајевима, РФПИО може наплатити потребне административне трошкове пружања
информација, односно поступања по захтеву или одбијања поступања по захтеву.
Право на допуну или исправку личних података
Лице на које се подаци односе има право да захтева исправку његових нетачних података о
личности без непотребног одлагања. Уколико су подаци непотпуни, лице има право да своје
податке допуни кроз давање додатне изјаве.


Осигураници и корисници права из пензијског и инвалидског осигурања имају право да
допуне непотпуне личне податке, као и траже исправку нетачних личних података.
Законом о пензијском и инвалидском осигурању је предвиђена обавеза корисника да пријаве
све промене личних података који могу имати утицаја на остваривање, коришћење и обим
права.
Право на ограничење обраде
Лице на које се подаци односе има право да од руковаоца захтева да се обрада његових
података о личности ограничи у неким случајевима који су предвиђеним Законом.



Осигураници и корисници права из пензијског и инвалидског осигурања имају право да
траже да се ограничи обрада њихових података ако сматрају да су њихови подаци
нетачни или је обрада незаконита. Ограничење обраде односи се на време потребно да
се подаци провере, утврди њихова тачност, утврди законитост обраде и др..
Право на брисање
Свако лице на које се подаци односе има право да се његови подаци о личности избришу од
стране руковаоца када више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени или
на други начин обрађивани, ако је лице опозвало пристанак на основу кога се обрада вршила
или је поднело приговор на обраду, ако су подаци незаконито обрађивани, ако брисање
представља извршење законске обавезе руковаоца.
Захтев за брисање се подноси руковаоцу.


Осигураници и корисници права из пензијског и инвалидског осигурања имају право на
брисање података које је могуће тек по протеку временског периода предвиђеног
прописима о чувању архивске и регистратурне грађе.
Како захтевати остваривање права у вези обраде података о личности?
Захтев за приступ, исправку и допуну, брисање, ограничење обраде, преносивост података,
прекид обраде као и непримењивање одлуке донесене на основу аутоматизоване обраде лице
чији се подаци обрађују подноси руковаоцу. Уколико руковалац, у складу Законом, оправдано
посумња у идентитет лица које је поднело захтев, може од лица захтевати достављање
додатних информација неопходних за потврду идентитета.
Руковалац је дужан да достави копију података које обрађује лицу на које се подаци односе на
његов захтев. Ако је захтев за копију достављен електронским путем, информације се
достављају у уобичајено коришћеном електронском облику, осим ако је лице на које се подаци
односе захтевало другачије достављање. Уколико лице лице на које се подаци односе захтева
израду додатних копија, Руковалац може да захтева накнаду нужних трошкова за исте.
Право на подношење притужбе Поверенику
Ако руковалац не поступи по захтеву лица на које се подаци односе дужан је да о разлозима за
непоступање обавести то лице без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема
захтева, као и о праву на подношење притужбе Поверенику, односно тужбе суду.


Ако осигураник и корисник права из пензијског и инвалидског осигурања сматра да је
обрада његових личних података од стране Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање незаконита или из неког разлога супротна Закону о заштити
података о личности има право да поднесе притужбу Поверенику за приступ
информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.
Oбрада података на основу пристанка лица на које се подаци односе


Уколико обрада података није уређена законом неопходан је пристанак лица о чијим се
подацима ради. Лице на које се односе подаци има право да опозове пристанак у
сваком тренутку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на
основу пристанка пре опозива.
Малолетно лице које је навршило 15 година може самостално да даје пристанак за обраду
података о својој личности у коришћењу услуга информационог друштва.
Ако се ради о малолетном лицу које није навршило 15 година, за обраду података пристанак
мора дати родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног
лица.

