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Национално Удружење заштите од пожара Републике Србије штити Вашу и приватност ваших
података. Свака информација коју одлучите да нам дате ће бити безбедно сачувана и
користиће се са поштовањем.
Било какве упите о Вашим личним подацима молимо вас да пошаљете на:
Контролор података
Национално Удружење заштите од пожара Републике Србије
Кнеза Милоша 12, 11000 Београд
sekretarzaclanstvo@nuzop.org.rs
ЧЛАН 1 ВАША ПРАВА
Ви имате право приступа информацијама које имамо о Вама. Уколико желите да добијете копију информација
пошаљите допис Контролору података на адресу изнад, а ми ћемо одговорити у року од 40 дана од пријема Вашег
дописа
ЧЛАН 2 ДЕЉЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
Информације које доставите ће се користити само код нас за предвиђену намену. Ми не делимо личне
информације о нашим члановима са било ким, осим ако сте послали информације у делу портала који је томе
намењен. Бићете контактирани уколико постоји захтев за објављивање Ваших података, и ако не желите да Ваши
подаци буду објављени том приликом, молимо вас да нас обавестите. Никада нећемо предати Ваше личне податке
другој компанији.
ЧЛАН 3 ЗАШТИТА ВАШИХ ИНФОРМАЦИЈА
Чување Ваших информација је важно за нас. Ми предузимамо разумне кораке како би се осигурало да се све
информације чувају безбедно и сигурно, без обзира у ком формату, папирном или електронском.
ЧЛАН 4 ВАШ ИЗБОР
Ви сте дужни да нам дате само онолико информација о себи колико је предвиђено стандардима Удружења у
документима за пријаву у Удружење, или за неке друге активности које Вам нуди чланство у Удружењу.
Ми вам не шаљемо ништа без претходног добијања дозволу да користимо тај метод комуникације.
Имате право да се у сваком тренутку пријавити или одјавити са наших различитих услуга и понуда. Ако желите да
будете потпуно уклоњени из наше базе, то ћемо учинити у року од 28 дана од дана пријема захтева. Уколико
желите да промените начин комуникације у било које време обратите се Контролору података.
ЧЛАН 5 УЛАГАЊЕ ЖАЛБИ
Имате право да поднесете формалну жалбу о томе како управљамо информацијама. Све жалбе треба послати
Контролору података у писаној форми на адресу изнад.
ЧЛАН 6 ПРОМЕНЕ У ИЗЈАВИ
Ми стално радимо на томе да водимо бригу о подацима наших чланова на најбољи начин. У том смислу понекад је
потребно да их ажурирамо и зато вас молимо да нас редовно обавештавате о свим променама.
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