ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И
ЧУВАЊУ АДВОКАТСКЕ ТАЈНЕ

ПРАВНИ СТАТУС
Адвокатска канцеларија Филиповић је адвокатска канцеларија која је организована и
регистрована пред Адвокатском комором Војводине у форми адвокатске канцеларије са
регистрованим седиштем на адреси Максима Горког 53, 21000 Нови Сад, Република Србија.
Пуно регистровано име адвокатске канцеларије је Адвокат Бранислав Филиповић (даље:
„Адвокат”).
Адвокат је уписан у именик Адвокатске коморе Војводине у складу са Законом о адвокатури,
Статутом Адвокатске коморе Србије („Службени Гласник РС“ бр. 85/2011, 78/2012 анд
86/2013), Статутом Адвокатске коморе Војводине („Сл. лист АП Војводине", бр. 36/2012,
23/2013, 52/2015 и 50/2017) и Кодексом професионалне етике адвоката („Службени Гласник
РС“ бр. 27/2012) (даље: „Релевантни прописи“).
У складу са Релевантним прописима, адвокат Бранислав Филиповић, је руковалац адвокатске
канцеларије (даље: „Руковалац”), чији је ПИБ: 106372253 а матични број: 57396849.
У складу са Релевантним прописима, адвокатска канцеларија нема правни субјективитет. У
складу са тиме, правну помоћ пружа адвокат уз помоћ адвокатских приправника (даље:
„Правници“).
ОБИМ ПРАВИЛНИКА
Овај Правилник о заштити података (даље: „Правилник”) се примењује на све Правнике и на
друго особље, укључујући адвокатске приправнике. Овај Правилник се такође примењује и на
сва лица ангажована по основу уговора о делу зависно од случаја до случаја. Штавише, све
особе које ангажује Адвокат, укључујући и оне који су ангажовани на извршавању
појединачног задатка, приџаваће се у складу са овим правилником (даље: „Особље Адвоката“).
УСКЛАЂЕНОСТ СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА
У складу са Законом о заштити података о личности, податак о личности је свака информација
која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач
информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име,
односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место
похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања,
гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и
сл.), или без обзира на друго својство информације. Уопштено, подаци о личности могу да се
обрађују само уз сагласност лица на које се односе. Сагласност може бити дата у писаној
форми или усмено на записник. Обрада података без пристанка лица на које се подаци односе
може се предузети само у случајевима прописаним законом.
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Закон о заштити података о личности дефинише и нарочито осетљиве податаке о личности као
податке који се односе на националну припадност, расу, пол, језик, вероисповест, припадност
политичкој странци, чланство у синдикату, здравствено стање, примање социјалне помоћи,
жртве насиља, осуду за кривично дело и сексуални живот. Такви подаци о личности могу да се
обрађују на основу пристанка лица на која се односе, осим уколико закон не забрањује обраду
података чак и уз пристанак лица на која се подаци односе. Ипак, подаци који се односе на
припадност политичкој странци, здравствено стање и примање социјалне помоћи, могу се
обрађивати без пристанка лица, само ако је то законом прописано. Пристанак на обраду
посебно осетљивих података мора бити дат у писаној форми.
Сви подаци о личности које Адвокат поседује ће се обрађивати у складу са Законом о заштити
података о личности и његовим подзаконским актима.
Адвокат прописно и на време испуњава све обавезе које су прописане Законом о заштити
података о личности, а које се примењују или могу да се примењују на Адвокат а. Нарочито,
Адвокат води прописане евиденције о подацима о личности у складу са Законом о заштити
података о личности и обавештава Повереника за заштиту информација од јавног значаја и
заштиту података о личности (даље: „Повереник”) о намери да оформи збирку података.
Додатно Адвокат се придржава законских обавеза када је у питању пренос података о личности
у иностранство. У складу са Законом о заштити података о личности, подаци се могу износити
из Републике Србије у државу чланицу Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску
обраду личних података Савета Европе (даље: „Конвенција“) без претходног одобрења
Повереника. Подаци о личности могу да се износе из Србије у државу која није чланица
Конвенције или међународне организације, уколико је у тој држави, односно међународној
организацији, прописом, односно уговором о преносу података, обезбеђен степен заштите
података у складу са Конвенцијом. У случајевима прекограничног преноса података,
Повереник ће одредити да ли су испуњени услови и спроведене мере заштите приликом
изношења података из Републике Србије и у складу са тиме ће одобрити или одбити пренос
података.
АДВОКАТСКА ТАЈНА
Адвокат у потпуности поштује услове чувања адвокатских тајни који су прописани у
Релевантним прописима. У складу са поменутим правилима, све информације, које које
адвокат прикупи од стране клијента или на други начин, а које су повезане са пружањем
правне помоћи, се сматрају адвокатском тајном и чувају се као поверљиве. Исто се односи и на
податке, исправе (списе, предмете, документе, електронске, тонске или видео, записе и снимке)
и депозите који су у вези са заступањем саопштени, приказани или предати адвокату, без
обзира да ли се исправе и депозити налазе у адвокатској канцеларији, или су привремено
смештени на друго место. Додатно, поверљиви подаци које је адвокат сазнао од лица којем
није пристао да пружа правну помоћ су такође покривени велом адвокатске тајне. Додатно,
поверљиви подаци које је адвокат открио од супротне странке, која му се, пре покретања
поступка пред надлежним органом, обратила у циљу поравнања или посредовања, се такође
сматрају адвокатском тајном.
Адвокат примењује адекватне мере заштите и процедуре како би сачувала поверљивост
података и избегла ризик откривања. Адвокат поседује неопходне техничке капацитете како би
испунио ове услове.
Адвокат има право да открије адвокатску тајну у следећим случајевима:
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на основу изричите дозволе клијента или лица које није пристао да заступа;



када је оркривање неопходно ради спречавања извршења најављеног кривичног дела са
знатном друштвеном опасношћу;



када је откривање неопходно ради одбране самог адвоката у поступку који се води
против њега, а који је покренуо клијент, лице које је у име клијента поверило податке
или исправе клијенту, или особа коју адвокат није пристао да заступа;



када је откривање неопходно за одбрану интереса и права самог адвоката или његових
блиских сродника и сарадника, ако су ти интереси и права објективно значајнији од
садржаја тајне.

Обавеза адвоката да чува адвокатску тајну нема временско ограничење.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЗАКОНОМ
У случају повреде неке од горе наведених обавеза од стране било ког члана Особља Адвокат а,
Руковалац ће применити одговарајуће мере како би обезбедио општу и специјалну превенцију
таквог понашања међу Особљем Адвоката.
Адвокат се обавезује да предузме све неопходне кораке како би обезбедила да особље буде
прописно упознато са прописима о заштити података и адвокатској тајни, као и њиховим
дужностима прописаним у овом Правилнику.
Овај Правилник се примењује од 23.04.2018. године.

У Новом Саду, дана 23.04.2018. године

Адвокат Бранислав Филиповић

