
ИНФОРМАТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА 

у вези са управљањем веб страница 

 

1. Именовање управљања подацима, контакт: 

Музеј Мора Ференц (Седиште, адреса: 6720 Сегедин, Рузвелтов трг бр.1-3, веб 

страница: http://moramuzeum.hu/ email: info@mfm.u-szeged.hu, тел:62/549 040) 

 

2. Име и контакт службеника за заштиту података: --- 

 

3. Категорије дотичних: природне особе које посећују веб страницу http:/newtrad.hu  

 

4. Обрађени лични подаци: ИП адреса рачунара дотичног који је посетио именовану 

веб страницу, време посете, листа посећених подстраница, оперативни систем 

коришћен од стране дотичног, врста претраживача. 

 

5. Циљ управљања подацима: 

Музејска установа стоји у служби друштва, отворена је за заједницу, одржава 

активне односе са заједницама, насељима. Циљ је публиковање јавних функција 

Управљања подацима, међу којима су најважнији: 

а) добра која припадају културном наслеђу, чиме се обезбеђује упознавање наше 

прошлости и садашњости, 

б) библиотечки систем, помоћу којег је за свакога омогућен слободан приступ 

информацијама,  

ц) очување и достојан наставак културних традиција народа и народности, 

побољшање личних, духовних, економских услова заједнице и индивидуалног 

образовања. 

 

6. Правни основ за обраду личних података: 

а) На основу члана 6 става (1) тачке а) уредбе „ОРЗП“ 2016/679, самовољни 

допринос дотичног, који даје самосталним, одлучним и једнозначним прихватањем 

тренутног Информатора,  

б) На основу члана 6 става (1) тачке б) уредбе „ОРЗП“ 2016/679, управљање 

подацима је потребно за извршење таквог уговора у ком је дотични једна страна 

или за остваривање потребних поступака на захтев дотичног пре закључивања 

уговора. 

 

7. Примаоци I, приступ управљању личним подацима: личним подацима могу 

приступити искључиво она лица која су у служби Управљања подацима, која 

располажу вишим нивоом права за безбедност информација и за чији рад је то 

неопходно; нарочито за носиоце организације за Управљање подацима и 

надлежном администратору. 
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8. Примаоц II, на основу става 4 тачке 10 уредбе „ОРЗП“ пренос података 

наредној, трећој страни:--- 

 

9. Примаоц III, Процесори података који се користе од стране Управљача 

подацима:--- 

 

Назив процесора 

података 
Контакти Задаци процесора  

Шандор Секе Саболч 

Адреса: 6449 Мељкут, 

улица Зрињи 15.,  

email: sznfirehu@gmail.com  

Музеј за IT мрежу, 

оператор парк сервера 

ДОО BlazeArts 

Адреса: 6090 

Кунсентмиклош, Дмајанић 

улица 36. 1 спрат. 8., web: 

http://www.forpsi.hu/ 

mail: admin@forpsi.hu,  

tel: (+36) 1 610 5506 

 

Web садржаји (у случају 

музејске продавнице као 

и дигиталног 

узнајмљивања 

фотографија) могу се 

наћи на серверима Forpsi-

a 

ДОО Zengo, Рег.бр.: 06-

09-010660 

Адреса: 6724 Сегедин, 

булевар Кошут Лајоша 72.,  

http://www.yengo.eu/hu,  

info@yengo.eu, тел: +36 63 

202 039 

Развој и функционисање 

http://moramuyeum.hu/ 

Web стране музеја 

 

  

10. Времеснки период чувања личних података: 1 месец од тренутка генерисања 

података, након чега се подаци аутоматски бришу. 

 

11. Сигурност података током управљања подацима: 

а) Процесори података током употребе електронских података према прописима о 

безбедности информација, адекватно се брину о томе да не дође до инцидента 

заштите података.  

б) Управљач подацима je функционисање IT мреже и парк сервера поверио 

самосталном предузетнику. 

в) ДОО BlazeArts је акредитовани .hu регистратор, web и сервер провајдер, који је 

један од највећих чешких провајдера, у власништву а.с. INTERNET CZ. и 

функционише под именом FORPSI. Предузеће је са другим компанијама заједно 

члан Aruba групе.  
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12. Права дотичног у вези са управљањем података: 

 

а) Право на потражњу информисања, увид (приступ). Дотични има право да од 

управљача подацима затражи информацију о томе којим се његовим подацима 

управља, о изворима, циљу, правној основи i трајању података, као и о правној 

основи прослеђивања и примаоца преноса података.    

б) Право на исправку. Дотични на правној основи управљања подацима има право 

на исправку. У случају захтева, Управљач подацима без непотребног одлагња 

исправља нетачне личне податке дотичног. 

в) Право на брисање (заборављање) података. Дотични може да затражи да 

Управљач подацима избрише његове личне податке. Управљач подацима молбу за 

брисање одбија нарочито у случају када је у законској обавези да сачува и/или 

блокира личне податке на пример у току неког званичног или судског поступка.  

г) Право на блокирање. Дотични може затражити од Управљача подацима да 

блокира његове личне податке, што значи обележавање сачуваних личних података 

у циљу њиховог будућег ограниченог управљања. Блокирање траје док разлог који 

је дотични навео не чини неопходним чување података. 

д) Право на противљење. Дотични се писаним путем може противити упраљању 

подацима. Тако на пример, уколико би Управљач подацима употребљавајући 

процедуре математичке и статистичке анализе које се односе на личне податке, или 

у циљу објаве односно научног истраживања, исте проследио или употребио у 

сврхе непосредног склапања посла. 

ђ) Право на преносивост података. Дотични има право да од Управљача подацима 

затражи директан пренос личних података између управљача подацима, другим 

управљачима подацима, уколико је то технички изводљиво и не крши прописе 

уније или националног права.  

е) Право на повлачење у случају добровољног доприноса. Дотични има право да у 

било ком моменту повуче свој допринос. Повлачење доприноса не утиче на 

законитост обраде података заснованих на доприносу пре повлачења. 

 

13. На основу тачке 12. овог Информатора, Управљач подацима је у обавези да од 

момента предаје молбе у најкраћем могућем року, а најкасније у року од месец 

дана, у разумљивом облику, на молбу дотичног да писани одговор.  

 

14. Опције спровођења закона: 

Уколико дотични није успео са Управљачем података да на задовољавајући начин 

реши противљење, жалбу или молбу која се тиче његових личних података и/или 

процени да је дошло до кршења закона у вези са управљањем његових личних 

података или постоји посредна опасност, тако 

 

- Има право да упути пријаву Националној Институцији за Заштиту Података 

и Слободе Информисања и/или 



- Има право да се обрати суду за парнични поступак, чија процена је у 

надлежности Суда у Сегедину. Парница се по избору дотичног, може покренути 

и пред судом у његовом месту становања.  

Контакти Националне Институције за Заштиту Података и Слободе 

Информисања:  

Седиште: 1125 Будимпешта, алеја Силађи Ержебет 22/ц 

Адреса: 1530 Будимпешта, бр.5 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Телефон: +36 (1) 391-1400 

Факс:       +36 (1) 391-1410 

Вебсајт: www.naih.hu 

 

 

15. Остали информативни елементи: 

 

 Уколико дотични не жели да да своје личне податке, тада употреба под-

портала, информисање, наручивање неке касније могуће услуге, обављање 

интернет плаћања неће бити могуће.  

 На основу члана 6 става (1) тачке а) уредбе „ОРЗП“ 2016/679, самовољан 

допринос дотичног, који дотични даје приликом прихватања овог 

Информатора. 

 На основу члана 6 става (1) тачке б) уредбе „ОРЗП“ 2016/679, упраављање 

подацима је такав уговор који је потребан за обављање послова дотичног у 

којем је дотични једна страна или за његове потребне кораке пре 

закључивања уговора на захтев дотичног.  

 

 

Сегедин, 27.фебруар.2020.                                                                         Ото Фогаш 

                                                                                                                  директор музеја  
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