
У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности („Службени 
гласник РС“, број 87/18), дајем     

И З Ј А В У 

да сам упознат/а са информацијом коју ми је на основу члана 23. и 24. 
Закона о заштити података о личности пружила ФОНДАЦИЈА ЗА МЛАДЕ 
ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА и да добровољно пристајем на обраду својих 
личних података и података детета чији сам законски заступник у сврху 
остваривања права на доделу бесповратних новчаних средстава у 
висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред, за 
ученике јавних основних школа на територији града Београда за 
школску 2021/2022. годину. 

Подаци о личности који се обрађују: 

1) родитеља, односно других законских заступника детета: 

-      име и презиме; 
-      ЈМБГ; 
-      број рачуна у банци једног од родитеља односно законског  заступника; 
-      адреса пребивалишта; 
-      контакт телефон; 
-      контакт имејл адреса. 
2) детета: 

- име и презиме; 
- ЈМБГ; 
- Адреса основне школе и разред ученика. 
Фондација за младе таленте града Београда се обавезује да ће ове податке 
користити само ради остваривања сврхе обраде, као и да добијене податке 
неће учинити доступним неовлашћеним лицима. 

У Београду, ___ . ___. 2021. године.  

1) родитељ/ законски заступник детета (име презиме, потпис) 

_________________________________________________ 

2) родитељ/ законски заступник детета (име презиме, потпис) 

_________________________________________________   
  

НАПОМЕНА: Неопходно је да оба родитеља/законска заступника детета 
пристану на обраду података, осим у случају када један од 
родитеља/законских заступника самостално врши родитељско право. 

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности („Службени 
гласник РС“, број 87/18), дајем     

И З Ј А В У 

да сам упознат/а са информацијом коју ми је на основу члана 23. Закона о 
заштити података о личности пружила ФОНДАЦИЈА ЗА МЛАДЕ 
ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА и да добровољно пристајем на обраду својих 
личних података и података детета чији сам законски заступник у сврху 
достављања обавештења која се тичу образовања, едукација и 
активности које Град Београд спроводи, а тичу се деце и младих.. 

Подаци о личности који се обрађују: 

1) родитеља, односно других законских заступника детета: 

-      име и презиме; 
-      адреса пребивалишта; 
-      контакт телефон; 
-      контакт имејл адреса. 
 

 

 

 

 

Фондација за младе таленте града Београда се обавезује да ће ове податке 
користити само ради остваривања сврхе обраде, као и да добијене податке 
неће учинити доступним неовлашћеним лицима. 

У Београду, ___ . ___. 2021. године.  

1) родитељ/ законски заступник детета (име презиме, потпис) 

_________________________________________________ 

2) родитељ/ законски заступник детета (име презиме, потпис) 

_________________________________________________   
  


