
 
 
Заштита података Веома нам је драго што сте заинтересовани за 
нашу компанију. Заштита података је од посебног високог приоритета 
за менаџмент бецон ГмбХ. У основи можете користити веб локацију 
компаније бецон ГмбХ без давања личних података. Међутим, ако 
субјект података жели да користи посебне услуге компаније преко 
наше веб странице, обрада личних података може постати 
неопходна. Ако је обрада личних података неопходна и не постоји 
правни основ за такву обраду, углавном добијамо сагласност дотичне 
особе. Обрада личних података, као што су име, адреса, адреса е-
поште или телефонски број лица на које се подаци односе, увек ће 
бити у складу са Општом уредбом о заштити података (ГДПР) иу 
складу са заштитом података специфичном за државу прописи који 
се примењују на бецон ГмбХ. Овом Изјавом о заштити података, наша 
компанија жели да обавести јавност о врсти, обиму и сврси личних 
података које прикупљамо, користимо и обрађујемо. Штавише, 
субјекти података су информисани о правима на која имају право 
путем ове изјаве о заштити података. Као контролор одговоран за 
обраду, бецон ГмбХ је спровео бројне техничке и организационе мере 
како би обезбедио најпотпунију могућу заштиту личних података који 
се обрађују путем ове веб странице. Ипак, пренос података заснован 
на Интернету генерално може имати безбедносне недостатке, тако 
да се не може гарантовати апсолутна заштита. Из тог разлога, свако 
заинтересовано лице може слободно да нам пренесе личне податке 
на алтернативне начине, на пример телефоном. 1. Дефиниције Изјава 
о заштити података компаније бецон ГмбХ заснива се на терминима 
које користи европски законодавац за усвајање Опште уредбе о 
заштити података (ГДПР). Наша изјава о заштити података треба да 
буде читљива и разумљива за ширу јавност, као и за наше клијенте и 
пословне партнере. Да бисмо то осигурали, желели бисмо да унапред 
објаснимо коришћене термине. У овој изјави о заштити података, 
између осталог, користимо следеће термине: а) лични подаци Лични 
подаци су свака информација која се односи на идентификовано или 



идентификовано физичко лице (у даљем тексту „субјект података“). 
Сматра се да је физичко лице могуће идентификовати ако, директно 
или индиректно, посебно путем додељивања идентификатору као 
што је име, идентификациони број, подаци о локацији, онлајн 
идентификатор или некој или више посебних карактеристика, израз 
физички, физиолошки, генетски, психолошки, економски, културни 
или друштвени идентитет овог физичког лица може се 
идентификовати.  
б) субјект података Субјект података је свако идентификовано или 
идентификовано физичко лице чије личне податке обрађује 
контролор података. ц) Обрада Обрада је сваки процес који се 
спроводи са или без помоћи аутоматизованих процедура или било 
које такве серије процеса у вези са личним подацима као што су 
прикупљање, снимање, организовање, организовање, складиштење, 
прилагођавање или промена, читање, испитивање, коришћење, 
откривање од стране пренос, дистрибуција или било који други облик 
стављања на располагање, упаривања или повезивања, 
ограничавања, брисања или уништавања. д) Ограничење обраде 
Ограничење обраде је обележавање сачуваних личних података са 
циљем ограничавања њихове будуће обраде. д) профилисање 
Профилисање је свака врста аутоматизоване обраде личних 
података, која се састоји у коришћењу ових личних података за 
процену одређених личних аспеката који се односе на физичко лице, 
посебно аспеката који се односе на радни учинак, економску 
ситуацију, здравље, личну анализу или предвиђање преференција тог 
физичког лица. , интересовања, поузданост, понашање, боравиште 
или пресељење. ф) Псеудонимизација Псеудонимизација је обрада 
личних података на начин да се лични подаци више не могу 
додељивати одређеном субјекту података без употребе додатних 
информација, под условом да се те додатне информације чувају 
одвојено и да су подложне техничким и организационим мерама које 
обезбеђују да лични подаци нису додељени идентификованом или 
идентификованом физичком лицу. г) Контролор или контролор 
података Одговорно или одговорно лице за обраду је физичко или 
правно лице, орган, установа или други орган који сам или заједно са 
другима одлучује о сврси и начину обраде података о личности. Ако 
су сврхе и средства ове обраде одређени законом Уније или правом 
држава чланица, одговорно лице или посебни критеријуми за његово 
именовање могу бити предвиђени правом Уније или правом држава 
чланица. ж) процесори Обрађивач је физичко или правно лице, јавни 
орган, установа или други орган који обрађује личне податке у име 



одговорног лица. и) Прималац Прималац је физичко или правно лице, 
орган јавне власти, установа или други орган коме се откривају лични 
подаци, без обзира да ли се ради о трећем лицу или не. Међутим, 
органи који могу примити личне податке у контексту одређеног 
истражног мандата према праву Уније или државе чланице не 
сматрају се примаоцима. ј) треће лице Треће лице је физичко или 
правно лице, јавни орган, агенција или тело које није носилац 
података, руковалац, обрађивач и лица која су, под директном 
одговорношћу руковаоца или обрађивача, овлашћена да обрађују 
личне податке. к) Сагласност Сагласност је сваки израз воље 
добровољно дат од стране субјекта података на информисан начин и 
недвосмислено за конкретан случај у форми изјаве или друге јасне 
потврдне радње којом субјект података указује да пристаје на обраду 
његових личних података. . 2. Име и адреса лица одговорног за 
обраду Одговорно лице у смислу Опште уредбе о заштити података, 
других закона о заштити података који се примењују у државама 
чланицама Европске уније и других одредаба заштите података је: 
бецон ГмбХ Вукова клисура 9 70839 Герлинген Немачка Телефон: +49 
(0) 7156 307 183 33 Е-пошта: инфо@бецон.царе Веб-сајт: 
ввв.бецон.царе 
 
3.Цоокиес Интернет странице бецон ГмбХ користе колачиће. 
Колачићи су текстуалне датотеке које се архивирају и чувају у 
рачунарском систему преко интернет претраживача. Бројни веб-
сајтови и сервери користе колачиће. Многи колачићи садрже 
такозвани ИД колачића. ИД колачића је јединствени идентификатор 
колачића. Састоји се од низа знакова преко којих се веб локације и 
сервери могу доделити одређеном интернет претраживачу у којем је 
колачић сачуван. Ово омогућава посећеним веб локацијама и 
серверима да разликују појединачни претраживач дотичне особе од 
других интернет претраживача који садрже друге колачиће. 
Одређени интернет претраживач се може препознати и 
идентификовати преко јединственог ИД-а колачића. Коришћењем 
колачића, бецон ГмбХ може корисницима ове веб странице пружити 
услуге које су прилагођеније кориснику које не би биле могуће без 
подешавања колачића. Помоћу колачића, информације и понуде на 
нашој веб страници могу се оптимизовати за корисника. Као што је 
већ поменуто, колачићи нам омогућавају да препознамо кориснике 
наше веб странице. Сврха овог признања је да олакша корисницима 
коришћење наше веб странице. На пример, корисник веб сајта који 
користи колачиће не мора поново да уноси своје приступне податке 
сваки пут када посети веб локацију јер то раде веб локација и 



колачић који се чува у рачунарском систему корисника. Други пример 
је колачић корпе за куповину у онлајн продавници. Интернет 
продавница користи колачић да запамти артикле које је купац ставио 
у виртуелну корпу за куповину. Дотична особа може у било ком 
тренутку спречити постављање колачића од стране наше веб 
странице помоћу одговарајуће поставке у коришћеном Интернет 
претраживачу и тако трајно уложити приговор на постављање 
колачића. Штавише, колачићи који су већ постављени могу се 
избрисати у било ком тренутку преко интернет претраживача или 
других софтверских програма. Ово је могуће у свим уобичајеним 
интернет претраживачима. Ако дотична особа деактивира 
подешавање колачића у коришћеном Интернет претраживачу, можда 
неће све функције наше веб странице бити у потпуности 
употребљиве. 4. Прикупљање општих података и информација Веб 
страница компаније бецон ГмбХ прикупља низ општих података и 
информација сваки пут када неко погођено лице или аутоматизовани 
систем приступи веб страници. Ови општи подаци и информације се 
чувају у лог датотекама сервера. (1) типови и верзије претраживача 
који се користе, (2) оперативни систем који користи систем за 
приступ, (3) веб локација са које приступни систем приступа нашој 
веб страници (тзв. упућивач), (4) подвеб сајтови, којима се приступа 
путем система за приступ на нашој веб страници може се 
контролисати, (5) датум и време приступа веб страници, (6) адреса 
Интернет протокола (ИП адреса), (7) провајдер Интернет услуга 
система за приступ и (8) друге сличне податке и информације које се 
користе за спречавање претњи у случају напада на наше системе 
информационих технологија. Када користи ове опште податке и 
информације, бецон ГмбХ не доноси никакве закључке о субјекту 
података. Уместо тога, ове информације су потребне за (1) исправну 
испоруку садржаја наше веб странице, (2) оптимизацију садржаја 
наше веб странице и рекламирања за њега, (3) обезбеђивање 
дугорочне функционалности наших система информационих 
технологија и технологије наше веб странице и (4) да органима за 
спровођење закона пружимо информације неопходне за спровођење 
закона у случају сајбер напада. Ове анонимно прикупљене податке и 
информације стога бецон ГмбХ процењује статистички и са циљем 
повећања заштите података и безбедности података у нашој 
компанији како бисмо на крају обезбедили оптималан ниво заштите 
за личне податке које обрађујемо. Анонимни подаци фајлова 



евиденције сервера се чувају одвојено од свих личних података које 
је дала погођена особа. 

5. Опција контакта преко веб странице У складу са законским 
прописима, веб страница бецон ГмбХ садржи информације које 
омогућавају брз електронски контакт са нашом компанијом и 
директну комуникацију са нама, што укључује и општу адресу за тзв. 
електронску пошту (е-маил адресу). Ако дотична особа контактира 
особу одговорну за обраду путем е-поште или путем обрасца за 
контакт, лични подаци које је дотична особа пренијела биће 
аутоматски сачувани. Такви лични подаци које субјект података на 
добровољној основи преноси контролору података чувају се у сврху 
обраде или контактирања субјекта података. Ови лични подаци неће 
бити прослеђени трећим лицима. 6. Рутинско брисање и блокирање 
личних података Лице одговорно за обраду обрађује и чува личне 
податке дотичне особе само онолико времена колико је потребно да 
се постигне сврха складиштења или ако то захтева давалац 
европских директива и прописа или други законодавац у законима 
или прописима које је одговорно лице за предмет обраде, обезбеђено 
је. Ако сврха складиштења више не важи или ако истекне рок чувања 
који је прописао европски законодавац за директиве и уредбе или 
други надлежни законодавац, лични подаци ће бити блокирани или 
избрисани рутински иу складу са законским одредбама. 7. Права 
субјекта података а) Право на потврду Сваки субјект података има 
право, дато од стране даваоца европских директива и прописа, да од 
контролора података затражи потврду да ли се лични подаци који се 
односе на њега обрађују. Ако субјект података жели да искористи 
ово право на потврду, може контактирати запосленог у контролору 
података у било ком тренутку. б) Право на информације Свако лице 
које је погођено обрадом личних података има право, одобрено од 
стране даваоца европских директива и прописа, да у било ком 
тренутку добије бесплатне информације о личним подацима који се 
чувају о њему и копију ових информација од лица одговорног за 
обраду. Штавише, европски законодавац за директиве и прописе 
одобрио је субјекту података приступ следећим информацијама: 
сврхе обраде категорије личних података који се обрађују примаоци 
или категорије прималаца којима су лични подаци откривени или ће 
бити откривени, посебно примаоци у трећим земљама или 
међународним организацијама ако је могуће, планирано трајање за 
које ће се лични подаци чувати или, ако то није могуће, критеријуме 
који се користе за одређивање тог трајања постојање права на 



исправку или брисање личних података који се тичу вас или на 
ограничење обраде од стране одговорне особе или право на приговор 
на ову обраду постојање права на жалбу надзорном органу ако се 
лични подаци не прикупљају од субјекта података: све доступне 
информације о пореклу података постојање аутоматизованог 
доношења одлука укључујући профилисање у складу са чланом 22 (1) 
и (4) ГДПР-а и - барем у овим случајевима - значајне информације о 
укљученој логици и обиму и намераваним ефектима такве обраде за 
субјекта података Штавише, субјект података има право на 
информацију о томе да ли су лични подаци прослеђени трећој земљи 
или међународној организацији. Ако је то случај, дотична особа има 
право да добије информације о одговарајућим гаранцијама у вези са 
преносом. Ако субјект података жели да искористи ово право на 
информације, може контактирати запосленог у контролору података 
у било ком тренутку. 

ц) Право на исправку Свако лице које је погођено обрадом личних 
података има право дато од стране европских директива и прописа 
да захтева хитну исправку нетачних личних података који се на њега 
односе. Осим тога, носилац података има право, узимајући у обзир 
сврхе обраде, да захтева допуну непотпуних личних података - 
такође путем допунске изјаве. Ако субјект података жели да 
искористи ово право на исправку, може контактирати запосленог код 
контролора података у било ком тренутку. д) Право на брисање 
(право на заборав) Свако лице које је погођено обрадом личних 
података има право, које је одобрио европски законодавац 
директива и прописа, да захтева од одговорног лица да одмах 
избрише личне податке који се на њих односе ако постоји један од 
следећих разлога и ако обрада није неопходна : Лични подаци су 
прикупљени у те сврхе или на други начин обрађени за које више 
нису потребни. Субјекат података опозива своју сагласност на којој је 
обрада заснована у складу са чланом 6. став 1. допис а ДС-ГВО или 
члан 9. став 2. писмо ДС-ГВО и не постоји други правни основ за 
обраду. Субјект података приговара обради у складу са чланом 21 (1) 
ГДПР и не постоје важни легитимни разлози за обраду, или субјект 
података приговара обради у складу са чланом 21 (2) ГДПР обраде 
на. Лични подаци су незаконито обрађени. Брисање личних података 
је неопходно да би се испунила законска обавеза у праву Уније или 
државе чланице којој контролор подлеже. Подаци о личности су 
прикупљени у вези са услугама информационог друштва које се нуде 
у складу са чланом 8. став 1. ДС-ГВО. Ако постоји један од горе 



наведених разлога и субјект података жели да се лични подаци 
чувају у бецон ГмбХ избришу, може контактирати запосленог у 
контролору података у било ком тренутку. Запослени у бецон ГмбХ 
ће се побринути да се захтев за брисање одмах испуни. Уколико је 
личне податке јавно објавио бецон ГмбХ и наша компанија је као 
одговорно лице дужна да избрише личне податке у складу са чланом 
17. став 1. ДС-ГВО, бецон ГмбХ ће предузети одговарајуће мере, 
узимајући у обзир расположиву технологију и трошкове 
имплементације техничке природе, како би обавестили друга лица 
одговорна за обраду података која обрађују објављене личне податке 
да је дотично лице затражило брисање свих веза ка овим личним 
подацима или копије или репликације ових личних података од ових 
других лица одговорних за обраду података је захтевао, у мери у којој 
обрада није неопходна. Запослени у Бецон ГмбХ ће у појединачним 
случајевима организовати све што је потребно. е) Право на 
ограничење обраде Свако лице које је погођено обрадом личних 
података има право, одобрено од стране даваоца европских 
директива и прописа, да захтева од одговорног лица да ограничи 
обраду ако је испуњен један од следећих услова: Субјекат података 
оспорава тачност личних података током периода који омогућава 
контролору да провери тачност личних података. Обрада је 
незаконита, субјект података одбија брисање личних података и 
уместо тога захтева ограничење употребе личних података. 
Одговорном лицу више нису потребни лични подаци за потребе 
обраде, али су субјекту података потребни да би потврдио, остварио 
или бранио правне захтеве. Субјект података је уложио приговор на 
обраду у складу са чланом 21(1) ГДПР-а док се не провери да ли 
легитимни разлози контролора имају предност над онима на које се 
подаци односе. Ако је један од горе наведених услова испуњен и 
субјекат података жели да затражи ограничење личних података 
који се чувају у бецон ГмбХ, он може контактирати запосленог у 
контролору података у било ком тренутку. Запослени у бецон ГмбХ 
ће организовати ограничење обраде. 

ф) Право на преносивост података Свако лице које је погођено 
обрадом личних података има право, одобрено од стране европских 
директива и прописа, да добије личне податке који се на њих односе, 
а које је дотично лице дало одговорном лицу, у структурираном, 
заједничком и машинском облику. читљивом формату. Такође имате 
право да ове податке пренесете другом одговорном лицу несметано 
од стране одговорног лица коме су лични подаци достављени, под 



условом да се обрада заснива на сагласности у складу са чланом 6. 
став 1. Писмо ДС-ГВО или члан 9 став 2 допис а ДС-ГВО или на 
уговор према члану 6 став 1 слово б ДС-ГВО и обрада се врши 
коришћењем аутоматизованих процедура, под условом да обрада 
није неопходна за обављање задатка који је у јавном интересу или се 
одвија у вршењу службених овлашћења која су пренета на одговорно 
лице. Такође, при остваривању права на преносивост података у 
складу са чланом 20. ст., овим се не нарушавају права и слободе 
других лица. У циљу остваривања права на преносивост података, 
заинтересовано лице може у било ком тренутку контактирати 
запосленог у компанији бецон ГмбХ. г) Право на приговор Свако лице 
које је погођено обрадом личних података има право дато од стране 
даваоца европских директива и прописа, из разлога који произилазе 
из њихове конкретне ситуације, у било ком тренутку против обраде 
личних података који се на њега односе, а које је засновано на члану 
6 ст. 1 слово е или ф ДС-ГВО за подношење приговора. Ово се 
односи и на профилисање на основу ових одредби. бецон ГмбХ више 
неће обрађивати личне податке у случају приговора, осим ако не 
можемо показати убедљиве легитимне разлоге за обраду који су 
важнији од интереса, права и слобода субјекта података, или ако 
обрада служи за потврђивање, остваривање или одбрану правна 
потраживања. Ако бецон ГмбХ обрађује личне податке у циљу 
директног оглашавања, дотична особа има право да у сваком 
тренутку уложи приговор на обраду личних података у сврху таквог 
оглашавања. Ово се такође односи на профилисање уколико је 
повезано са таквим директним оглашавањем. Ако субјект података 
приговори бецон ГмбХ на обраду у сврхе директног маркетинга, 
бецон ГмбХ више неће обрађивати личне податке у ове сврхе. Поред 
тога, субјекат података има право, из разлога који произилазе из 
њихове посебне ситуације, против обраде личних података који се на 
њих односе, а која се спроводи у Бецон ГмбХ у научне или историјске 
истраживачке сврхе или у статистичке сврхе у складу са чл. 89. став 
1. ДС-ГМО да приговори, осим ако је таква обрада неопходна за 
испуњење задатка од јавног интереса. Да би искористио право на 
приговор, субјект података може директно контактирати било ког 
запосленог у Бецон ГмбХ или другог запосленог. Субјекат података је 
такође слободан да, у вези са коришћењем услуга информационог 
друштва, без обзира на Директиву 2002/58/ЕЦ, користи своје право на 
приговор аутоматизованим средствима користећи техничке 
спецификације. 



х) Аутоматизоване одлуке у појединачним случајевима укључујући 
профилисање Свако лице које је погођено обрадом личних података 
има право дато од стране европског законодавца директива и 
прописа да не буде предмет одлуке засноване само на 
аутоматизованој обради – укључујући профилисање – која има 
правне последице на њих или значајно утиче на њих у сличном начин, 
ако одлука (1) није неопходна за склапање или извршење уговора 
између субјекта података и руковаоца података, или (2) је дозвољена 
на основу законодавства Уније или државе чланице на које 
руковалац је предмет и такво законодавство захтева одговарајуће 
мере за заштиту права и слобода и легитимних интереса субјекта 
података или (3) се спроводи уз изричит пристанак субјекта 
података. Ако је одлука (1) неопходна за склапање или извршење 
уговора између субјекта података и контролора података, или (2) је 
заснована на изричитој сагласности субјекта података, бецон ГмбХ ће 
предузети одговарајуће мере да штити права и слободе и легитимно 
штити интересе субјекта података, укључујући барем право на 
људску интервенцију од стране контролора, да изрази своје гледиште 
и да оспори одлуку. Ако субјект података жели да оствари права у 
вези са аутоматизованим одлукама, може контактирати запосленог 
код контролора података у било ком тренутку. и) Право на 
повлачење сагласности према закону о заштити података Свако лице 
које је погођено обрадом личних података има право дато од стране 
даваоца европских директива и прописа да у било ком тренутку 
опозове сагласност за обраду личних података. Ако субјект података 
жели да потврди своје право на опозив пристанка, може 
контактирати запосленог у контролору података у било ком тренутку. 

8. Заштита података у апликацијама иу процесу пријаве Лице 
одговорно за обраду прикупља и обрађује личне податке 
подносилаца захтева у сврху руковођења процесом пријаве. Обрада 
се може одвијати и електронски. Ово је посебно случај ако 
подносилац захтева шаље релевантне документе за пријаву 
електронским путем, на пример путем е-поште или путем веб обрасца 
на веб страници, лицу одговорном за обраду. Уколико лице 
одговорно за обраду закључи уговор о раду са подносиоцем захтева, 
пренети подаци ће се чувати ради обраде радног односа у складу са 
законским одредбама. Уколико лице одговорно за обраду не закључи 
уговор о раду са подносиоцем пријаве, документација пријаве ће се 
аутоматски брисати два месеца након обавештења о одлуци о 
одбијању, под условом да брисање није у супротности са било којим 



другим легитимним интересом лица одговорног за обраду. Други 
легитимни интерес у овом смислу је, на пример, терет доказивања у 
поступцима по Општем закону о једнаком третману (АГГ). 9. Правни 
основ за обраду Члан 6 И лит. ГДПР служи нашој компанији као 
правни основ за операције обраде за које добијамо сагласност за 
одређену сврху обраде. Ако је обрада личних података неопходна да 
би се испунио уговор у коме је субјект података страна, као што је 
случај, на пример, са операцијама обраде које су неопходне за 
испоруку робе или пружање друге услуге или накнаде, обрада 
заснива се на члану 6 И лит. б ГДПР. Исто важи и за такве операције 
обраде које су неопходне за спровођење предуговорних мера, на 
пример у случају упита о нашим производима или услугама. Ако наша 
компанија подлеже законској обавези која захтева обраду личних 
података, као што је испуњење пореских обавеза, обрада се заснива 
на члану 6 И тачка ц ГДПР. У ретким случајевима, обрада личних 
података може постати неопходна ради заштите виталних интереса 
субјекта података или другог физичког лица. То би био случај, на 
пример, ако је посетилац повређен у нашој компанији и његово име, 
године, подаци о здравственом осигурању или друге виталне 
информације би морали да буду прослеђени лекару, болници или 
другој трећој страни. Тада би обрада била заснована на члану 6 И 
тачка д ГДПР-а. На крају крајева, операције обраде би могле да се 
заснивају на члану 6 И тачка ф ГДПР. Операције обраде које нису 
обухваћене ниједним од горе наведених правних основа заснивају се 
на овом правном основу ако је обрада неопходна ради заштите 
легитимног интереса наше компаније или трећег лица, под условом 
да су интереси, основна права и основне слободе лица забринути не 
преовлађују. Такве радње обраде су нам посебно дозвољене зато што 
их је европски законодавац посебно поменуо. У том погледу, он је 
заузео став да се легитимни интерес може претпоставити ако је 
субјект података купац одговорног лица (уводна изјава 47 реченица 2 
ДС-ГВО). 

10. Легитимни интереси у обради које води контролор или трећа 
страна Ако је обрада личних података заснована на члану 6 И тачка 
ф ГДПР, наш легитимни интерес је пословање у корист свих наших 
запослених и наших акционара. 11. Трајање током којег ће се лични 
подаци чувати Критеријум за трајање чувања личних података је 
одговарајући законски рок чувања. Након истека рока, одговарајући 
подаци ће се рутински брисати, под условом да више нису обавезни 
да испуне уговор или да започну уговор. 12. Законски или уговорни 



услови за давање личних података; Неопходност за закључење 
уговора; обавеза носиоца података да пружи личне податке; могуће 
последице непружања Појашњавамо да је давање личних података 
делимично обавезно по закону (нпр. порески прописи) или такође 
може произаћи из уговорних прописа (нпр. информација о уговорном 
партнеру). Понекад, да бисмо закључили уговор, може бити потребно 
да нам погођена особа достави личне податке, које морамо накнадно 
обрадити. На пример, субјект података је дужан да нам достави 
личне податке ако наша компанија закључи уговор са њима. 
Недостављање личних података значило би да се уговор са субјектом 
података не може закључити. Пре него што носилац података пружи 
личне податке, носилац података мора да контактира једног од 
наших запослених. Наш запосленик појашњава субјекту података од 
случаја до случаја да ли је давање личних података обавезно по 
закону или уговору или је неопходно за закључење уговора, да ли 
постоји обавеза давања личних података и шта последице би биле да 
се лични подаци не дају. 13. Постојање аутоматизованог одлучивања 
Као одговорна компанија, не користимо аутоматско доношење 
одлука или профилисање. Ову изјаву о заштити података креирао је 
генератор декларације о заштити података Немачког друштва за 
заштиту података, у сарадњи са адвокатима за медијско право 
ВИЛДЕ БЕУГЕР СОЛМЕЦКЕ | створио адвокате. 


