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Београд
На ОснОву члана 17. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14 и 95/18-др.закОн), члана 21. Статута РегулатОрне агенције за
електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласнин РС", бр. 125/14 и 30/16),
а у вези са чланОм 47. став 1. Закона 0 заштити пОдатака 0 лиLшОсти („Службени гласник
РС", брОј 87/18), директОр РегулатОрне атенције за електронске кОмуникације и пОштанске

услуге, уз претхОдн0 прибављену сатласнОст УправнОг одбора РегулатОрне агенције за
електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге, добијенОј на 50. седници трећег сазива,
ОдржанОј 26.6.2020. гОдине, дОнОси

ОДЛУКУ
о евиденцији радњи обраде за збирке података
1. ОвОм ОдлукОм уређује се садржај и налин на кОји РегулатОрна атенција за
електрОнске комуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) вОди евиденцију
радњи Обраде за збирке пОдатака кОје садрже пОдатке 0 личнОсти физиtпсих лица (у даљем
тексту: Евиденција), кОје се фОрмирају у вршењу послОва из њене надлежнОсти.
2. Утврђује се да Агенција вОди Евиденцију за следеће збирке пОдатака:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

База пОдатака 0 кОришћењу ради0-фреквенцијскОг спектра;
База пренетих брОјева;
Евиденција пригОвОра кОрисника електрОнских кОмуникација;
Евиденција пригОвОра кОрисника ОператОра пОштанских услуга;
Евиденција о предметима фОрмираним п0 поднесцима физичких лица;
Евиденциј а Наци0налног ЦЕРТ-а 0 приј ављеним инцидентима;
(СОфтверска) Евиденција раднОг времена;
Збирка сигурнОсних кОпија службених пОдатака рачунара залОслених у Агенцији
(backup);
Евиденција лица ангажОваник по уговорима 0 Обављању пОвремених и привремених
пОслОва и уговОра о дОпунскОм раду;
КадрОвске евиденције;
Евиденција 0 пОвредама на раду;
Евиденција 0 сОлидарнОј пОм0ћи залОсленима;
Евиденција 0 зарадама залОслених;
Евиденција 0 накнадама запОсленик за дОлазак и Одлазак са пОсла;
Евиденција 0 коришћењу службених мОбилнин телефОна.

3. Евиденција садржи информације 0: називу и кОнтакт пОдацима Агенције (рукОва0ца) и
имену и кОнтакт пОдацима лица за заштиту пОдатака 0 личнОсти; сврци Обраде; врсти лица на
кОје се пОдаци ОднОсе и врсти пОдатака 0 лили0сти; врсти прималаца кОјима су пОдаци 0
лили0сти Откривени или ћe бити Откривени, укључујући и прима0це у другим државама unu
међунарОдним Организацијама; пренОсу пОдатака 0 лиинОсти у друге државе или
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске ycnyre, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
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међунарОдне Организације; рОку пОсле чијег истека се бришу Одређене врсте пОдатака 0
личfгОсти, укОлик0 је исти Одређен, ка0 и инфОрмације о општем Опису мера заштите

пОдатака.
4. Агенција вОди Евиденцију у електронскОм и писанОм Облику.
5. Ова одлука ступа на снату данОм дОношења.

Доставити:
-Кабинету;

-Сектору за електронске комунинације;
-Сектору за правне и опште послове;
-Сектору за анализу тржшпта и економске послове;
-Сектору за поштанске услуге,
-Сектору за информациону безбедност и технологије;
-Архиви.
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ЕВИДЕНЦИЈА РАДf-6И ОБРАДЕ ЗА ЗБИРКУ ПОДАТАКА
СИГУРНОСНИХ КОПИЈА СЛУЖБЕНИХ ПОДАТАКА РАЧУНАРА 3АПОСЛfН_ИХУ АГЕНЦИЈИ
Име и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотићева 2, 11000 Београд
Телефон: 011 /3242-673
Факс: 011 /3242-573

Имејл адреса: ratel@ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Боснић

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Сврzа обраде
Заштита електронских службених података који настају у процесу рада Агенцијс.
Врста лица на која се подаци односе н врста података о личностн
Запослени и радно ангажовани.
Сигурносне копије backup службених података запослених који настају у процесу рада Агенцијс.
Врсте прималаца којима су подаци о личности откривеии или којима Гiе бити откривеии,
укључујући и примаоце у другим државама нли међународним организацијама
Податке не користе други корисници.
Пренос података о личности у другу државу или међународне организације, укључујући и
назив друге државе или међународие организације, као и докумеите о примени мера
заштите ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗПЛ-а, ако се такав пренос
података врши
Подаци се нс преносе у другу државу или међународну организацију.
Рок после чијег се истека бришу одређене врсте података о личиостн
Годину дана.
Општи опис мера заштите наведеииz података
Збирка података се налази у посебном систему у власништву Агенције и који сс користиједино у
сврху чувања аркива сигурносних копија службених података запослених у Агенцији. Збирка је

осигурана системом лозинки за ауторизацију и идентификацију корисника. Ауторизација

приступа је обезбеђена системом лозинки дефинисаним у Акту о безбедности ИКТ система
Агенције. У систему сс дефинишс период на који се поједини подаци од значаја чувају. Податке
могу обрађивати само за то овлашћена лица

ЕВИДЕМЦИЈА RАДh6И ОБРАДЕ ЗА ЗБИРКУ ПОДАТАКА
ЕВИДЕНЦИЈА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ'ПО УГОВОРИМА О 06ABЉAkbY ПRИВРЕМЕНИХ И
ПQВРЕМЕНИХ ПОСЛQВ'А И УГОВ9РИМА _О ДОПУНСКQМ РАДУ
Име и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотићева 2, 11000 Београд
Телефон: 011 /3242-673
Факс:
011 /3242-573

Имејл адреса: ratel@ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Боснић

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Cspga обраде
Обрада личних података запослених у циљу обављања послова за потребе Агенције и исплате
накнаде која им по уговору припада и преглед реализованих послова који су били неопходни а
чијеје извршење предвиђено уговором.
Врста лица на која се подаци односе и врста података о личности
Радно ангажована лица на основу уговора о обављању привремених и повремених послова и
уговора о допунском раду.
Подаци који се прикупљају су име и презиме, ЈМБГ, број личне карте, место и општина
становања, улица и број, стручна спрема, број текућег рачуна, износ накнаде, информациј е о томе
да лије лице запослено или не и акојесте, код ког послодавца, време на којеје уговор закључен.
Врсте прималаца којима су подаци о личости откривени или којима ћe бити откривени,
укључујући и примаоце у другим државама или међународним организацијама
Републички фонд ПИО, Републички завод за здравствено осигурање, Министарство финанасија
— Управа за трезор и Пореска управа.
Пренос података о личности у другу државу или међународне оргаиизације, укључујући и
назив друге државе или међународне организације, као и документе о примени мера
заштите ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗПЛ-а, ако се такав пренос
података врши
Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.
Рок после чијег се истека бркшу одређене врсте података о личиости
Према прописима о финансијском пословању и прописима о радним односима као и у складу са
интерним актом-Листом категорија регистратурског материјала са начином означавања и
роковима чувања и решења о даљем интерном садржинском рашчлањавању класификационих
знакова регистратурског материјала у Агенцији.
Општи опис мера заштите наведених података
Подаци су заштићени системом лозинки на рачунару. Подацима рукују само лица која су за то
овлашћена и којима је то y onucy nocna. Подаци у папирном облику се чувају у посебним
регистраторима у ормарима којима приступ имају само овлашћена лица. Просторије у којима се
налазе регистратори са подацима закључавају се, а објекат обезбеђује и физичко-техничко
обезбеђење зграде.

ЕВИДЕНЦИЈА РАДh6И О.БРАДЕ ЗА 3БИРКУ ПОДАТАКА
КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Име и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотићева 2, 11000 Београд
телефон: 011 /3242-673
Факс: 011/3242-573

Имејл адреса: ratel(a~ ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Босниli

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Сврgа обраде
Обрада података о личности запослених у циљу остваривања права на раду и поводом рада.
Врста лица на која се подаци одиосе и врста података о личности
Запослени у Агенцији.
Подаци о запосленима: име презиме, ЈМБГ, број личне карте и место издавања, број досијеа,
место и општина становања, телефони запосленог — кућни и мобилни, mail адреса, датум, место,
општина, република рођења, име родитеља, девојачко презиме, држављанство, крсна слава,
брачни статус, превоз до посла, поседовање возачке дозволе, бр.радне и здравствене књижице,
инфо. о деци (име, годиште, пол, да ли је издржавано лице и осигураник), решеност стамбеног
питања, бр. текућег рачуна у банци, занимање, стручна спрема, ниво образовања, евентуалне
специјализације, докторати, магистратуре, стручни испити са датумом полагања, познавање
страних језика, радно место на коме је запослен/ангажован, радно време у часовима недељно,
сектор, одсек/служба, да ли је руководилац, основи за обрачун годишњег одмора, период
коришbења, стаж, претходни радни стаж, праћење стажа у Агенцији, врста радног односа
(одређено или неодређено), број уговора о раду, датум, основ престанка радног односа, разлог
престанака радног односа, укупан радни стаж, укупан пензијски стаж, одсуства (плаћена и
неплаћена) мировање, породиљско, изостанци са посла.
Врсте прималаца којима су подаци о личостн откривенн или којима liie бити откривени,
укључујући и примаоце у другим државама илн међународиим организацијама
Републички фонд ПИО, Републички завод за здравствено осигурање и Национална служба за
запошљавање
Пренос података о личиостн у другу државу илн међународне организације, укључујућн н
назив друге државе или међународие организације, као и докумеите о примеин мера
заштите ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗПЛ-а, ако се такав пренос
података врши
Подаци се не преносе у друrу државу или међународну организацију.
Рок после чијег се истека бришу одређене врсте података о личиости
Трајно.
Општи опис мера заштите наведеиих података
Аутоматизована збирка података се напази у рачунарима који су осигурани системом лозинки за
ауторизацију и идентификацију корисника података. Податке моrу обрађивати само за то
овлашћена лица која у опису посла имају приступ административној бази података.
Неаутоматизована збирка података се налази у персоналним досијеима запослених који се налазе
у за то предвиђеним ормарима којима могу да приступе само лица запослена у Служби за људске
ресурсе, набавке и опште послове. Просторије у којима се налазе ормари са персоналним
досијеима се закључавају у току и ван радног времена и отварају се по потреби а објекат
обезбеђује физичко-техничко обезбеђење.

ЕВИДЕНЦИЈА РАДh6И ОБРАДЕ ЗА ЗБИРКУ П'ОДАТАКА
ЕВИДЕНЦИIА О ПОВRЕДАМА НА РАДУ
Име и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотићева 2, 11000 Бсоград
Телефон: 011/3242-673
Факс: 011 /3242-573

Имејл адреса: ratel@ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Боснић

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Сврzа обраде
Обрада података о личности запослених у циљу остваривања права на раду и поводом рада.
Врста лица на која се подаци односе и врста података о личиости
Запослена и радно ангажована лица у Агенцији.
Име, презиме, време настанка повреде (датум, дан и час) радно место на комс се повреда
догодила, врста повреде (појединачна или колективна), оцена тежине повреде, извор повредематеријални узрочник (међународна шифра), узрок повреде на раду-начин повређивања
(међународна шифра).
Врсте прималаца којима су.подаци о личости откривени или којима ћe бити откривени,
укључујуl-iи и примаоце у другим државама илн међународним организацијама
Инспекција рада, Републички завод за здравствено осигурање, осигуравајуће друштво код кога

су запослени осигурани.
Пренос података о личиости у другу државу или међународне оргаиизације, укључујуl!iи и
назив друге државе или међународие организације, као и докумеите о примени мера
заштите ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗПЛ-а, ако се такав пренос
података врши
Подаци сс не преносе у другу државу или међународну организацију.
Рок после чнјег се истека бришу одређене врсте података о личности
У складу са интерним актом - Листом категорија ригистратурског материјала са начином
означавања и роковима чувања и решења о даљем интерном садржинском рашчлањавању

класификационихзнакова
Општи опис мера заштите наведениz података
Подаци се налазс у регистрима којима рукује овлашћено лице за послове безбедности и здравља
на раду. Подаци се закључавају у просторијама Службе за време и изван радног времена када
нема запослених. Податке обрађују само за то овлашћена лица. Просторије у којима се налазе
регистри са евиденцијама о повредама на раду се закључавају а објекат обезбеђује физичкотехничко обезбеђење у току радног времена и ван њега.

ЕВИДЕНЦИЈА РАДF6И ОБРАДЕ ЗА ЗБИРКУ ПОДАТАКА
ЕВИДЕНЦИЈА О СОЛИДАРНОЈ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА
IIме и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотићева 2, 11000 Београд
Телефон: 011 /3242-673
Факс: 011 /3242-573

Имејл адреса: ratel@ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Боснић

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Cspza обраде
Обрада података о личности запослених у циљу остваривања права на раду и поводом рада.
Врста лица на која се подаци односе и врста података о личиости
Запослени у Агенцији на неодређено време.
Име, презиме, адреса и место становања, општина становања, број текућег рачуна, ЈМБГ, износ
солидарне помоћи, разлог исплате — према Правилнику о раду Агенције, образложено у решењу.
Врсте прималаца којима су подацн о личости откривеии или којима ћe битн откривени,
укључујући и примаоце у другим државама илн међународним организацијама
Министарство финансија - Управа за трезор и Пореска управа.
Пренос података о личиости у другу државу или међународне организације, укључујући и
назив друге државе или међународне организације, као и докумеите о примеии мера заштите
ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗПЛ-а, ако се такав пренос података
врши
Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.
Рок после чијег се истека бришу одређене врсте података о личиости
5 година.
Општи опис мера заштите наведениz података
Подаци су заштићени системом лозинки на рачунару. Подацима рукују само лица која су за то
овлашli-ена и којима је то у опису посла. Подаци у папирном облику се чувају у посебним
регистраторима у ормарима којима приступ имају само овлашћена лица. Просторије у којима се
налазе регистратори са подацима закључавају се, а објекат обезбеђује и физичко-техничко
обезбеђење зграде.

ЕВИДЕНЦИЈА:РАДk6И ОБРАДЕ ЗА ЗБИFКУ ПQДАТАКА
ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАРАДАМА. 3АПОСЛЕНИХ
Име и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Реrулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотиl-iева 2, 11000 Београд
Телефон: 011 /3242-673
Факс: 011 /3242-573

Имејл адреса: ratel@ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Боснић

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Cspza обраде
Остваривање права на зараде и накнаде зарада запослених.
Врста лица на која се подаци односе и врста података о личностн
Запослени у Агенцији на неодређено и одређено време.
Име, презиме, име родитеља, ЈМБГ, датум рођења, пребивалиште (општина) и адреса становања,
занимање, врста и степен стручне спреме, радно место, врста радног односа, подаци о дужини
радног стажа, датум запослења, коефицијент а обрачун зараде, минули рад, број текуl-ier рачуна у
банци
Врсте прималаца којима су подаци о личости откривеии илн којима ћe битн откривени,
укључујући и примаоце у другим државама илн међународним оргаиизацијама
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено
осигурање, Министарство финансија — цправа за трезор, Пореска управа.
Пренос података о личности у другу државу или међународие организације, укључујући и
назив друге државе или међународне оргаиизације, као и документе о примени мера
заштите ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗПЛ-а, ако се такав пренос
података врши
Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.
Рок после чијег се истека бришу одређене врсте података о личности
Трајно а према прописима о финансијском пословању, прописима о радним односима као и
интерним актом - Листом категорија регистратурског материјала са начином означавања у
роковима чувања и решења о даљем интерном садржинском рашчлањавању класификационих
знакова.
Општи опис мера заштите наведених података
Подаци се чувају у Служби за рачуноводство и финансије, а приступ истима имају само за то
овлашћена лица. Електронске збирке података су заштићене системом лозинки за
идентификацију и ауторизацију овлашћених лица, а ручни подаци (досијеи) се налазе у ормарима
који се закључавају по истеку радног времена као и просторије у којима се они налазе. Објекат у
коме се налази Агенција обезбеђује физичко-техничко обезбеђење.

ЕВИДЕНЦИЈА РАДk6И ОБРАДЕ ЗА 3БИРКц ПОДАТАКА
ЕВИДЕНЦИЈА О НАКМАДАМА 3АПОСЛЕНИМА ЗА ДОЛА3АК НА ПОСдО И ОДЛАЗАК СА ПОСЛА

Име и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотићева 2, 11000 Београд
Телефон: 011 /3242-673
Факс: 011/3242-573

Имејл адреса: ratel@ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Боснић

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Сврха обраде
Остваривање права запослених на основу рада и обавеза на раду, накнада трошкова за долазак и
одлазак са посла.
Врста лица на која се подаци одиосе и врста података о личности
Запослени у Агенцији на неодређено и одређено време и лица ангажована на основу уговора о

привременим и повременим пословима.

Име, презиме, адреса становања (улица, општина и место), број текућег рачуна у банци, ЛV1БГ,
износ накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла.
Врсте прималаца којима су подацн о личости откривени или којима ћe битн откривенн,
укључујући и примаоце у другим државама илн међународним организацијама
Министарство финансија -Управа за трезор и Пореска управа.
Пренос података о личности у другу државу или међународне организације, укључујуhи и

назив друге државе или међународне организације, као и документе о примени мера

заштите ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗПЛ-а, ако се такав пренос
података врши
Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.
Рок после чијег се истека брипгу одређене врсте података о личности
5 година.
Општи опис мера заштите наведеиих података
Подаци су заштићени системом лозинки на рачунару. Подацима рукују само лица која су за то
овлашћена и којима је то у опису посла. Подаци у папирном облику се чувају у посебним
регистраторима у ормарима којима приступ имају само овлашћена лица. Просторије у којима се
налазе регистратори са подацима закључавају се, а објекат обезбеђује и физичко-техничко
обезбеђење зграде.

ЕВИДЕНЦИЈА РАДh6И О6РАДЕ ЗА ЗБИР'КУ ПОДАТАКА
ЕВИДЕНЦИЈА О КОРИШЋЕI-bУ СЛУЖБЕМИХ МОБИЛНИХ'ТЕЛЕФОНА
IIме и контакт подаци руковаоца и лица за заштиту података о личности
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ
Палмотићева 2, 11000 Београд
Телефон: 011/3242-673
Факс: 011/3242-573

Имејл адреса: ratel@ratel.rs
Лице за заштиту података о личности: Милица Боснић

Имејл адреса лица за заштиту података о личности: milica.bosnic@ratel.rs
Сврzа обраде
Евиденција корисника мобилних телефона у службене сврхе
Врста лица на која се подаци односе и врста података о личности
Запослена и радно ангажована лица у Агенцији.

Име и презиме корисника мобилних уређаја (телефона), назив мобилног уређаја, IMEI број
мобилног апарата, датум задуживања и потпис лица које преузима мобилни апарат.
Врсте прималаца којима су подаци о личости откривенн или којима Не бити откривени,
укључујући и примаоце у другим државама или међународиим организацијама
Податке из збирке не користе други корисници
IIренос података о личиости у другу државу или међународие оргаиизације, укључујући и

назив друге државе или међународие организације, као и документе о примени мера

заштите ако се подаци преносе у складу са чланом 69. став 2. ЗЗIIЛ-а, ако се такав пренос
података врши
Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.
Рок после чијег се истека бришу одређене врсте података о личности
У складу са интерним актом - Листом категорија ригистратурског материјала са начином
означавања и роковима чувања и решења о даљем интерном садржинском рашчлањавању
класификационих знакова
Општи опис мера заштите наведеинz података
Подаци су заштићени системом лозинки на рачунару. Подацима рукују само лица која су за то
овлашћена и којима је то у опису посла. Подаци у папирном облику се чувају у посебним
регистраторима у ормарима којима приступ имају само овлашІіена лица. Просторије у којима се
налазе регистратори са подацима закључавају се, а објекат обезбеђује и физичко-техничко
обезбеђење зграде.

