
Предраг Стојадиновић 

 

Поштовани, 

 

У вези мејла који сте ми доставили дана 26.3.2012. године, а који се односи 

на добијање одговора да ли су овлашћена лица Повереника извршла инспекцијски 

надзор Епархије Пожаревачко-Браничевске Пожаревац ради провере да ли су Ваши 

лични подаци у Матичној књизи крштених учињени недоступним, као што је 

наведено у решењу број 07-00-02495/2011-05 од 20.12.2011. године, овим дописом 

Вам дајем следећи одговор: 

Наведеним решењем Повереник је утврдио да нема основа за брисање 

података на основу члaна 22. став 2. тачка 7. Закона о заштити података о 

личности, који прописује да се подаци могу брисати у случају да се податак 

обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону, јер су исти, до 

момента опозива, обрађивани на основу пристанка као услова за закониту обраду 

података. Због тога је Повереник стао на становиште да се чињеница крштења не 

може брисати из Матичне књиге крштених на начин да се прикаже да лице никада 

није било крштено, односно да никада није било уписано у ове црквене књиге. 

Приликом одлучивања о основаности захтева за брисање предметних података  

Повереник је посебно имао у виду да се остваривање права на брисање података, у 

смислу наведеног Закона односи првенствено на брисање незаконито сакупљених 

података, односно брисање нетачних података, те како се у конкретном случају не 

ради о незаконитој обради података, односно како не постоји ниједан разлог за 

брисање података прописан чланом 22. наведеног закона, то је одлучио да жалбу 

одбије као неосновану. 

 У односу на Вашу изјаву о опозиву пристанка за обраду података у 

наведеном решењу је изнет став да иста има дејство само за даљу, односно будућу 

обраду, у складу са одредбом члана 11. став 4. Закона о заштити података о 

личности и да таква изјава не може да утиче ретроактивно на пуноважност правног 

основа за обраду података. Такође је наведено да је Повереник становишта да 

Црква, у овој ситуацији треба да престане с даљом обрадом података и да у 

црквеним књигама назначи да од одређеног датума више не обрађује податке, као и 

да на одговарајући начин податке учини недоступним. 

С тим у вези, Првославни епископ Епархије Браничевске је дописом број 58 

од 8.2.2012. године обавестио Повереника да су предузети потребни кораци како би 

се заштитили Ваши лични подаци о крштењу у Матичној књизи крштених цркве 

Свете великомученице Марине у Миливи. Поверенику је достављен и допис 

Епископа, упућен Управи црквене општине Милива, протојереју Небојши 

Радисављевићу, којим се налаже да се обустави даља обрада Ваших личних 

података из Матичне књиге крштених, односно да се убудуће подаци о крштењу 

могу користити само на основу Вашег личног захтева. 

Имајући у виду да Повереник није дошао до сазнања да Епархија 

Пожаревачко-Браничевска, након опозива Вашег пристанка врши незакониту 

обраду података о Вашој личности, нити сте Ви на то указали  , то није било основа 

да се спроведе инспекцијски надзор  у смислу одредбе члана 54. став 4. Закона о 

заштити података о личности.  

 

 

С поштовањем,  

                     ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА 

 

                        Александар Ресановић 

 


