
 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

 Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац је правно лице које је регистровано за 

обављање делатности градског и приградског копненог превоза путника и обављање делатности 

путничких агенција и туроператора, за шта му је додељена лиценца ОТП 139/2020. У складу са 

Законом о заштити података о личности, прикупља и обрађује податке о личности својих клијената 

(путника), корисника услуга и трећих лица, стога посебну пажњу поклања њиховој адекватној 

заштити, како би оправдао и задржао поверење, свих лица до чијих личних података дође. 

  

 Личним податком сматра се сваки податак који се односи на клијента као физичко лице, а на 

основу кога је његов идентитет утврђен или се може утврдити. Овим документом пружају се детаљне 

информације о томе на који начин и по ком основу Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац 

прикупља и обрађује личне податке, под којим условима и која права припадају лицима у погледу 

података о личности. 

  

1. РУКОВАЛАЦ ПОДАТАКА 

 

Руковалац је физичко или правно лице које прикупља личне податке, одређује сврхе и начине 

њихове обраде и одговорно је да се такви подаци обрађују на начин који је у складу са важећим 

правним прописима о заштити података о личности. 

 Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац, у обављању свог пословања, представља 

руковаоца, при чему он са подацима до којих дође, поступа искључиво у складу са важећим 

прописима тако да осигурава адекватан ниво заштите и безбедности података о личности. 

 Одређени лични подаци су Саобраћајном предузећу „Ластра“ д.о.о. Лазаревац нужни како би 

могао продати одређени производ или пружити услугу. Уколико, из неког разлога, физичко лице не 

жели да да своје личне податке, то може слободно учинити, али тада Саобраћајно предузеће „Ластра“ 

д.о.о. Лазаревац, можда неће бити у могућности да том лицу обезбеди или пружи услугу за коју је 

заинтересован. 

 Контакт подаци Руковаоца обраде: 

- Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 

12, матични број 17417924, ПИБ 101764335 

- Телефон: 011/8123-297, e-mail: office@lastra.rs 

- Контакт подаци лица овлашћеног за заштиту података о личности у Саобраћајном предузећу 

„Ластра“ д.о.о. Лазаревац: ivan.krstovic@lastra.rs 

 

2. ВРСТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈИ СЕ ПРИКУПЉАЈУ 

   

У свом пословању Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац може прикупљати, чувати 

и користити (обрађивати) следеће врсте података: 

- Опште идентификационе податке и контакт податке, податке наведене у уговору о 

превозу/путовању, понуди, предуговорном обавештењу и/или другим документима који су 

нераскидиво повезани са уговором о превозу/путовању 

- Податек о датој сагласности односно пристанку 

- Друге податке уколико за то постоји основ. 

 

3. НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

 

Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац прикупља личне податке директно од 

корисника услуга или из других извора као што су: уговарачи путовања, друге агенције и сл. 
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4. СВРХА И ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

  

Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац прикупља и обрађује личне податке у 

различите законом дозвољене сврхе. У појединим ситуацијама лични подаци се прикупљају уз 

пристанак клијената, док у другим ситуацијама постоји законска, уговорна или друга основа за 

њихово прикупљање. 

Сврхе у које Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац прикупља и обрађује личне 

податке могу бити следеће: 

- Закључење и извршавање уговора о превозу/путовању 

- Евиденција уговора о путовању 

- Информисање о услогама 

- Спречавање и откривање превара, прања новца и финансирање тероризма 

- Извршавање законских обавеза Саобраћајног предузећа „Ластра“ д.о.о. Лазаревац и др. 

 

За поједине претходно наведене сврхе Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац врши 

прикупљање и обраду личних података на основу закона, односно уговора, а за обраду неких врста 

података о личности потребна је сагласност, осносно изричит пристанак лица чији се подаци 

обрађују. 

Сваки пристанак за обраду који је дат Саобраћајном предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац може 

се опозвати у било ком моменту. Од тог тренутка Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац 

неће вршити обраду тих личних података која се заснивала на пристанку, али то неће утицати н 

азаконитост обраде података која је вршена на основу преистанка пре његовог повлачења. 

Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац може прикупљати и обрађивати личне 

податке и без сагласности ако је такво прикупљање и обрада неопходна за: 

- Извршавање уговора 

- Поштовања правних обавеза Саобраћајног предузећа „Ластра“ д.о.о. Лазаревац 

- Остваривања легитимних интереса Саобраћајног предузећа „Ластра“ д.о.о. Лазаревац или 

треће стране, осим у случају када Ваши појединачни интереси, права и слободе имају 

предност над легитимним интересом Саобраћајног предузећа „Ластра“ д.о.о. Лазаревац 

или треће стране. 

 

5. ПРЕНОС ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

 

Лични подаци се обрађују унутар Саобраћајног предузећа „Ластра“ д.о.о. Лазаревац. У 

зависности од категорије личних података, приступ тим подацима имају само дређене организационе 

јединице. Приступ личним подацима је ограничен на функције и обим потребан за одговарајућу 

сврху обраде. У мери у којој допушта закон, лични подаци се могу пренети примаоцима изван 

Саобраћајног предузећа „Ластра“ д.о.о. Лазаревац, односно трећим лицима, који са тим подацима 

даље поступају као обрађивачи, односно као примаоци података о личности, у смислу Законао 

заштити података о личности (нпр. превозници, хотелијери, водичи, ино-партнери и сл.) 

 

6. ПРАВА У ВЕЗИ ЗАШТИТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

 

Права физичких лица у вези са заштитом података о личности су следећа: 

- Право на информисање о томе које личне податке Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. 

Лазаревац поседује, од кога су ти подаци прикупљени, сврху обраде тих података, 

информације о руковаоцима и обрађивачима тих података и особама којима ти подаци могу 

бити доступни 

- Право на исправку личних података, како би се осигурало да су подаци којима 

Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац располаже истинити, тачни и ажурни. 



 
 

- Право на брисање личних података које Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. 

Лазаревац обрађује, ако ти подаци више нису нужни за остваривање сврха наведених у 

тачки 4. овог обавештења. 

- Право на ограничење обраде личних података у случајевима предвиђеним важећим 

прописима из области заштите података о личности. 

- Право преносивости-физичко лице има право да прими личне податке у структурисаном 

облику како би исте пренео другом руковаоцу. 

- Право приговора (притужбе)-физичко лице чији се подаци прикупљају и обрађују има 

право на уложи приговор на обраду својих личних података Саобраћајном предузећу 

„Ластра“ д.о.о. Лазаревац или надлежном органу (Поверенику за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности) 

- Право да повуче сагласност односно пристанак за обраду својих личних података у 

случајевима када се такви подаци прикупљају и обрађују искључиво на основу 

сагласности односнопристанка. 

 

Захтев за остваривање наведених права можете поднети: 

- Писаним путем непосредно у просторијама Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. 

Лазаревац, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 12. 

- Путем поште на напред наведену адресу, са назнаком: За лице за заштиту података о 

личности. 

- Електронском поштом на адресу: ivan.krstovic@lastra.rs 

 

7. РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА 

 

Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац чува личне податке до истека рока чувања, 

односно док за то постоји легитиман интерес, односно важећа сагласност и пристанак 

 

8. ИЗМЕНА ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

 

Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац ће вршити измену овог документа који 

садржи информације о обради података о личности, у складу са променама важећих прописима који 

уређују ову област.  
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