
Обавештење о Националној канцеларији за  заштиту података и 

слободе имформација. 

 

Национална канцеларија за заштиту података и слободе информација 

(даље: NAIH) своју делатност је отпочела 1. јануара 2012. године. 

Делатност ове Канцеларије је у многоме слична са делатношћу ранијег 

потпарола заштите  приватности, али је њен делокруг знатно проширен, 

када су у питању права и могућности упознавања јавних информација и 

података. Рад ове Канцеларије регулуише 112. закон  о правима прицватне 

и личне информације. У складу са овим: 

- приватна, односно лична информација је сваки  податак, сазнање, 

нпр. име, адреса (мел-адреса, адреса становања, телефонски број 

итд), податак о спреми, податак о личном дохотку, па и свака 

анализа о његовом раду и и његовомој способности за подизање 

кредита;  

- јавни податак је онај податак који поседује нека државна установа, 

самоуправа и њене организације, односно оне фирме које се 

финансирају из државног буџета нпр, уговори, и они подаци који 

садрже све информације о фирмама.   

- јавни подаци су такви приватни подаци, чију јавност регулише 

закон, нпр. имена држaвних функционера, њихов делокруг, односно 

имена функционера појединих фирми и предузећа.  

У жалбама који пристижу Канцеларији (NAIH) странке у првом реду 

приговарају, да њихове личне, приватне податке користили су 

противзаконито, односно спречавали су да упознају неки податак или 

информацију од опшштег значаја. У овом случају предлаже се да у првој 

фази странка се обрати оној организацији која дати податак чува, и да се по 

могућности одмах тамо уклони протиузаконитост. У случају, да је овај 

покушај остао безуспешан Канцеларија (NAIH) ће извршити истаргу на 

основу жалбе, и упозориће дотичну организацију да прекине 

протузакониту делатност. 

У случају, да је ово упозорење безуспешно извршиће се законска 

процедура , мада законска процедура може се покренути и аутоматски (ако 

се ради о информацији општег значаја, или може проузроковати штету 



многим грађанима), а казна може достићи чак и неколико десетина 

милиона форинти.  

Пошто је упознавање јавних податак основно право сваког грађана,  баш 

због тога оне иституције које се баве јавним пословима, имају двојаку 

обавезу: са једне старне своје јавне податке информације које закоин 

регулише, морају објавити на свом веб-сајту, са друге стране морају 

испунити молбе у вези са јавним подацима. Странка може да се обрати 

Канцеларији (NAIH), у слаучају ако нису објављени подаци, илои су они 

половични, или застарели, или су таксе сувуше високе које су одређене за 

издавање копија.  

Канцеларија ( NAIH) води евиденцију о заштити података.  

Канцеларија (NAIH) има свој аудит. То је таква делатност Канцеларије, 

када за одређену суму може покренути она организација која жели у 

будућности да се бави чувањем података. У својој анализи Канцеларији 

обавештава органозацију о ризику, о досадашњој примећеној 

потивзаконитој пракси, односно даје предлог за уклоњење истих.  

Од 1. октобра 2015. године биће регулисано како треба поступати са оним 

молбама које се односе на оне податке које желе у иностарнству користии 

(нарочито у земљама ма изван земаља Европске привредне регије). Овим 

регулисањем биће знатно лакше изнети податке свакакао узевши у обзир 

заштити лучних и приватних података.  

Једна од најважнијих задатака државних служби  јесте процедура о тајним 

подацима, који се односе  у првом реду на оне податке, који су од 

националног и државног интереса (државне тајне информације). У овом 

случају у својој анализи државна служба, може чак и покренути уклањање 

тајности појединих података, уколико се не слаже  са ранијом одлуком 

Канцеларије (NAIH), али парницу државна служба треба да покрене пред 

судом. 

Канцеларија (NAIH) као национална служба за заштиту података сарађује 

са разним међународним орфганизацијама како унутар, тако и изван 

Европске уније. Тако например контролише Шенгенски информацијски 

систем (SIS), и Систем Еуропола за визе (CIS) у Мађарској.   



Кртитеријуме за подношење жалби  у вези са заштитом података 

објављени су на веб-сајти Канцеларије ( NAIH), под панелом 

„Међународне информације“. 

Адреса: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36-1-3911400 

Telefax: +36-1-3911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 


