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П Р И С Т У П Н И Ц А

Захтев за приступање у чланство

Физичко лице
Правно лице

(упишите х у квадрат који одређује Ваш избор)

Организација где сте (ако јесте) завршили основну обуку за посредника, медијатора

Обавезни подаци за физичко лице: 

ИМЕ 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА     

ПРЕЗИМЕ 

ДАТУМ РОЂЕЊА     

ЈМБГ 

АДРЕСА 

СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ    

БРОЈ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА    

Еmail    

Обавезни подаци за правно лице:

НАЗИВ 

СЕДИШТЕ 

ПИБ 

МАТИЧНИ БРОЈ     

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК    

БРОЈ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА

 Еmail  

 ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ



Својим потписом потврђујем приступање у чланство Коморе Медијатора Србије и прихватам сва права и 

обавезе које произилазе из Статута и других аката Правне коморе Србије.

У ______________,

штампаним словима

(име и презиме)

(потпис)

Кандидат за чланство, уносом података гарантује за тачност и истинитост унетих података у складу са 
чланом 301, став 1.  Кривичног закона РС (сл.  гласник РС, бр 85/2005, 88/2005, испр, 107/2005, -испр, 
72/2009, 121/2012, 104/2013 и 109/2014).

Попуњену и потписану приступницу можете послати путем електронске поште на:  kancelarija@kms.r s  или 
доставити путем поште на адресу: Комора Медијатора Србије, Алексе Ненадовића 19, 11000 Београд.

По пријему и обради приступнице, обавестићемо Вас о одлуци, а када будете примљени послаћемо Вам 
обавештење о пријему у чланство са инструкцијама за уплату чланарине.

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ КОМОРЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Сходно члану 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр 87/2018), а у вези 
са прикупљањем података о личности приликом попуњавања приступнице за чланство, Комора 
медијатора Србије, као руковалац подацима, даје следеће обавештење о обради података о личности:

* Чланарина се уплаћује на кварталном (три пута годишње) , полугодишњем (два пута годишње) и
годишњем нивоу (једнократно).
** Полазници Међународног центра остварују 50% попуста на износ чланарине за редовне чланове.

 ___________ (датум) 



1) Подаци о руковаоцу:
Правно лице: Удружење Комора медијатора Србије ( у даљем тексту: Комора)
Адреса: ул Алексе Ненадовића бр 19, Београд
Матични број: 28325479
2) Сврха прикупљања и обраде података:
Сврха прикупљања и обраде података је утврђена Законом, као и општим актима Коморе и примењују се у
сврху обраде података о чланству у Комори.
Евиденције које се у ту сврху воде, као и рокове чувања података, Комора је обавезна да води у складу са
законима и другим прописима Републике Србије који се односе на заштиту података о личности.
3) Начин коришћења података:
Комора податке о личности прикупља приликом попуњавања приступнице за чланство од лица на која се
ти подаци односе и предметне податке обрађује на основу члана 12. став 1.тачка 1. и 5. Закона о заштити
података о личности.
Комора прикупља следеће податке о личности: име и презиме, датум рођења, ЈМБГ, адреса пребивалишта,
адреса за пријем електронске поште, број телефона, школска спрема.
4) Лица која користе податке
Податке о личности обрађују лица: председник Коморе, представници правног сектора и стручне службе
Коморе, у складу са законом и општим актима Коморе.
5) Правни основ за прикупљање и обраду података
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је Закон о заштити података о личности, други
релевантни прописи Републике Србије, као и општа акта Коморе. Комора податке о личности третира као
пословну тајну. У циљу обезбеђења заштите података о личности предузимају се техничке, информатичке
и друге мере у циљу заштите података о личности од случајног или незаконитог уништења, губитка,
измене, неовлашћеног откривања или приступа подацима о личности. Задржава се право откривања
података о личности уколико то захтевају надлежни државни органи или институције, у складу са
прописима Републике Србије.
6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива
Свако лице чије податке о личности Комора обрађује уз пристанак, има право да опозова претходно дати
пристанак за обраду.
7) Право да се захтева приступ, исправка или брисање података о личности
Корисник има права да од руковаоца захтева приступ, исправку или брисање његових података о
личности, ограничење обраде истих, право на преносивост података.

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Изјављујем да сам сагласан/а да моје личне податке Комора медијатора Србије обрађује у складу са 
важећим Законом о заштити података о личности.
Изјављујем да сам своје податке дао/дала добровољно.
Изјављујем да сам обавештен/а и сагласан/а да ће моје податке обрађивати: председник Коморе,  
представници правног сектора и стручне службе Коморе медијатора Србије, као и да ће се подаци чувати у 
евиденцијама Коморе медијатора Србије, у периоду предвиђени законом и општим актима Коморе 
медијатора Србије, који се односе на моје чланство.
Сагласан/а сам да Комора медијатора Србије наведене податке прикупља, складишти у својим 
евиденцијама и да их користи искључиво у циљу остваривања сврхе за које су подаци прикупљени.
Изјављујем да сам сагласан/а да се моји подаци чувају, обрађују и користе за следеће сврхе: комуникацију 
са мном, обраду података о мом чланству, вођењу евиденција Коморе.

______________________________ 
Потпис
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