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Политика приватности 
У оквиру пружања услуге електронске идентификације и шеме електронске 

идентификације „Мој еИД“, прикупљање, обрада и коришћење података о личности 

врши се у складу са Законом о заштити података о личности1 и у циљу пружања услуге.  

Средство „Мој еИД“ се издаје искључиво лицу које је упознато и сагласно са 

Општим условима пружања услуге електронске идентификације и шеме „Мој еИД“ 

(Општи услови) и Политиком приватности, и које је потврдило своју сагласност за 

обраду података о личности. 

Прихватањем Општих услова и Политике приватности корисник потврђује своју 

сагласност да пружалац услуге у циљу пружања услуге  електронске идентификације 

кориснику води евиденцију о кориснику и коришћењу средства „Мој еИД“. Скуп података 

о личности корисника који се прикупљају обухвата:  

- име,  

- презиме, 

- јединствени матични број грађана (ЈМБГ) или евиденцијски број странаца (ЕБС), 

- адресу електронске поште, 

- места пребивалишта (опционо, у случају да се корисник тако изјасни), 

- историју затражених и поуздајућим странама односно услугама послатих 

података о кориснику, укључујући податаке о нивоу поузданости средства којим 

се корисник аутентиковао. 

Пружалац услуге прослеђује скуп података о кориснику поуздајућој страни. Скуп 

података обухвата име и презиме, ЈМБГ односно ЕБС, адресу електронске поште, и 

ниво поузданости средства електронске идентификације којим се корисник 

аутентиковао на Порталу еИД.  

Пружалац услуге гарантује кориснику да ће се његови лични подаци користити у 

складу са прописима из области заштите података о личности, и да интегритет и 

поверљивост личних података ни на који начин неће бити угрожени. 

У смислу одредби из области заштите података о личности, руковалац обраде 

података о личности и обрађивач је пружалац услуге - Канцеларија за информационе 

технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд, контакт телефон +381 

11 7358 400, адреса електронске поште kancelarija@ite.gov.rs.  

Контакт подаци службеника за заштиту личних података менаџера обраде су: 

Ненад Вукићевић, адреса електронске поште nenad.vukicevic@ite.gov.rs.  

Корисник чији су подаци о личности предмет обраде, има право да захтева 

приступ, исправку, брисање, преносивост и ограничење обраде и да поднесе приговор 

на обраду личних података који се односе на њега, ако су за то испуњени услови 

прописани законом из области заштите личних података. 

 
1 Закон о заштити података о личности, „Службени гласник РС“, број 87/2018 
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