ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Правни факултет Универзитета у Нишу поштује вашу приватност.
Наша Политика приватности односи се на све кориснике и посетиоце наше интернет странице и
наших сервиса, а утемељена је на одредбама новог Закона о заштити података о личности ("Сл.
гласник РС", бр. 87/2018).
Наша Политика приватности предочава вам све врсте приватних података које прикупљамо, како
их користимо и обрађујемо и са киме их делимо.
Сврха обраде података о којима Факултет води евиденцију јесте праћење и унапређивање
квалитета, ефикасности и ефективности рада високошколске установе и запослених, праћење,
проучавање и унапређивање образовног нивоа студената у процесу образовања и остваривање
права на издавање јавне исправе.
Сврха обраде података из регистара предвиђених Законом о високом образовању јесте
обезбеђивање индикатора ради праћења и унапређивања квалитета, ефикасности и ефективности
система високог образовања, планирања образовне и уписне политике, праћење обухвата и
напредовања студената, праћење квалитета студијских програма, запошљивости студената,
професионалног статуса и усавршавања наставника, рада високошколских установа, планирање и
праћење финансирања система високог образовања, стварање основа за спровођење националних
и међународних истраживања у области високог образовања, као и безбедно, ефикасно и
рационално чување података и извештавања о образовним индикаторима по преузетим
међународним обавезама.
Факултет у свом раду примењује и све мере које се предузимају ради заштите прикупљених
података о личности у свему у складу са Законом о заштити података о личности.
Право на увид у прикупљене и обрађене податке, поред овлашћених лица има и сам студент
непосредно на шалтеру Службе, односно преко сајта Факултета, с тим да су подаци на њему
заштићени персонализованом лозинком коју студент добија приликом уписа на Факултет и може
је мењати сам без обавезе пријављивања промене.
Увид у податке о студенту као и могућност њихове измене имају референти у Служби, с тим да на
захтев овлашћеног лица (декан и продекани) Служба доставља тражене податке.
На захтев других руковалаца подацима у области високошколског образовања и других надлежних
органа, Факултет је у обавези да достави тражене податке у циљу обраде предвиђене законским
прописима.

Поред података који се прикупљају и обрађују у складу са одредбама Закона о високом
образовању, Факултет, уз претходно прибављену сагласност кандидата за упис и студената
прикупља и друге податке о личности, као што су e-mail, телефон, мобилни телефон и сл.
Факултет је у могућности да преко својих интернет сервиса прикупи одређене податке (IP адреса,
карактеристике интернет претраживача, карактеристике уређаја, оперативни систем уређаја,
језичке поставке и сл.) с тим да се ови подаци не користе као персонализовани, већ само у сврхе
статистиче обраде ради унапређења интернет сервиса које Факултет пружа.
Факултет испоручује корисницима Cookies уз појединачну сагласност корисника факултетског
сајта.
Факултет води и одговарајуће евиденције са личним подацима запослених у складу са
одговарајућим законским и подзаконским прописима.

