ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

„Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд, прикупља личне
податке чланова добровољног пензијског фонда, корисника акумулираних средстава, њихових
законских заступника, законских наследника:
-

лично од чланова или њихових законских заступника (родитеља, старатеља),
од организатора пензијског плана или послодавца који уплаћује пензијске доприносе зa
своје запослене (обвезник уплате)

Сврха обраде, правни основ и рок чувања
У сврху закључења уговора о чланству, подношења захтева за повлачење акумулираних средстава и
преноса акумулираних средстава у други фонд, Друштво прикупља личне податке.
Без прикупљања и обраде личних података чланова Друштво није у могућности да закључи и испуни
уговор. Подаци који се обрађују у ову сврху чувају се током читавог трајања уговора и 10 година после
истека уговора. Податке чланова (име, презиме, ЈМБГ, мејл адресу, адресу становања и број телефона,
као и копију важећег личног документа) Друштво обрађује у сврху давања информација у вези са
активностима Друштва и фонда.
Подаци који се обрађују у ову сврху чувају се током трајања чланства.
Личне податке члана, пуномоћника, законског заступника и стварног власника организатора пензијског
плана или послодавца који уплаћује пензијске доприносе за своје запослене, Друштво обрађује у сврху
испуњења обавеза прописаних Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Подаци
који се обрађују у ову сврху чувају се, у складу са прописима, најмање 10 година.
Приступ и пренос података
Податке о личности Друштво размењује са трећим лицима којима Друштво у оквиру пословне сарадње
поверава одређене послове и трећим лицима која по закону морају имати приступ тим подацима
(Народна банка Србије, Управа за спречавање прања новца и други државни органи, кастоди банка,
екстерни ревизори и др.).
Права у вези са обрадом података
Члан има сва законска права у погледу обраде личних података: право на приступ, исправку, допуну и
брисање података о личности, право на ограничење обраде, право на приговор и право на преносивост
података. Уколико сматра да је обрада података о личности извршена супротно одредбама Закона о
заштити података о личности, члан има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности.
Контакт
За питања која се тичу ваших права у вези са обрадом података о личности, или уколико имате
сазнања или сумњу о њиховом нарушавању, можете се обратити Биљани Владисављевић на:
-

телефон: 011/3036410
e-mail:biljana.vladisavljevic@dunavpenzije.com
адресу:Дунав друштво за управљање ДПФ, Кнез Михаилова 10/V,
11000 Београд

Кнез Михаилова 10/V
11000 Београд, Србија
www.dunavpenzije.com
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