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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
Број: 031-4/2021-II/23
Дана: 01.04.2021. године
Ч О К А, Потиска 20
На основу члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ( „Службени гласник
ник РС“, број 21/2016, 113/2017
113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018)
95/2018 и члана 56. Закона о
заштити података о личности ( „Службени
ужбени гласник РС“, број 87/2018), начелник Општинске управе општине
Чока, доноси :
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ Иван Матић, дипломирани прав
правник,
ик, заменик начелника Општинске управе општине Чока за
лице за заштиту података о личности.
Контакт подаци лица за заштиту података о ли
личности су:
Адреса: Светог Саве 16, Хоргош
Имејл: zamenik.nacelnika@coka.rs
Број телефона: 064/8619933.
II
Лице из тачке 1. oве Одлукее има најмање обавезу да :
1) информише
нформише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о
њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности:
2) прати
рати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се
односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизање свести и
обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле :
3) даје
аје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обрад
обрадее о заштити података о личности и прати
поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона:
4) сарађује
арађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у
вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештење и прибављање
прибављ
мишљења из члана
55. Закона.
У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности дужно је да посебно води рачуна
ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврхе обраде.
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III
Контакт податке лица за заштиту података о личности објавити на званичноj интернет презентацији општине
Чока и доставити Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Чока“.

Решење доставити:
1. Ивану Матић из Хоргоша,
2. Поверенику за информације од јавног значаја
и заштиту података о личности,
3. кадровској евиденцији,
4. „Службени лист општине Чока“,
5. Архива.
Начелник Општинске управе општине Чока,
Тамара Ардала, дипл.правник, с.р.
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„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Моноки Елвира, Секретар Скупштине општине Чока

ИЗДАВАЧ:

Скупштина општине Чока

АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175
Главни и одговорни уредник
Моноки Елвира, с.р.

