
На основу члана 12. Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“ бр. 
87/2018.), члану 24. Правилника о издавању пијачног пословног простора 
Предузећа бр.4729/4 од 31.07.2019. године,  дајем следећу изјаву 
 
 
 

И З Ј А В У 
  
                                                                                      
Сагласан сам да моје податке о личности, који су садржани у фотокопији личне 
карте, очитаној личној карти, пасошу, изводу из матичне књиге рођених, изводу из 
матичне књиге венчаних и изводу из матичне књиге умрлих грађана Републике 
Србије, ЈКП „Градске пијаце“ – Београд, Живка Карабиберовића 3, може користити 
приликом закључивања Уговора о закупу пијачног простора, објекта, опреме, 
остваривања права коришћења пијачне опреме по основу резервације или 
подрезервације, као и ради редовне контроле коришћења пијачних капацитета на 
пијацама у Београду, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима, 
Одлуке о пијацама и одредбама члана 25. Закона о трговини, а у складу са 
Законом о заштити података о личности. 
 
Сагласан сам да   ЈКП „Градске пијаце“ – Београд, Живка Карабиберовића 3, може 
обрађивати податке о мени тако што ће их чувати и користити у електронском 
облику, штампаним копијама, скенираним документима, као и на сваки други начин 
погодан и уобичајен у пословању ЈКП „Градске пијаце“ – Београд. 
 
 
Податке могу користити само запослени у ЈКП „Градске пијаце“ – Београд 
искључиво у наведене сврхе. 
 

Обавештен сам: 
 
- да имам право да се информишем о подацима које ЈКП „Градске пијаце“ – 
Београд води о мени, да извршим увид у исте, захтевам копију, исправку, допуну 
или ажурирање података које се односе на мене; 
 
- да сам дужан да у случају да желим да опозовем свој пристанак на обраду 
података о личности, обавештење о томе доставим ЈКП „Градске пијаце“ – Београд 
у писаној форми; 
 
- да је ЈКП „Градске пијаце“ – Београд, дужно да након примљеног обавештења о 
опозиву раније дате сагласности, са мојим личним подацима поступа у складу са 
законом; 
 
- да у случају да се утврди да је у питању недозвољена обрада података о 
личности, имам право да предузмем мере прописане Законом о заштити података 
о личности. 
 
 
Све податке о себи дајем добровољно. 
 
У Београду, __________                                                    ______________________ 
                                                                                                 (својеручни потпис) 
                                                                                                    име и презиме 


