бр. 110-00-16/2019-02

датум: 20.2.2020. године

На основу члана 32. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09),
члана 41. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 3.
став 2. Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности
(„Службени гласник РС”, бр. 8/11 и 32/13) и члана 61. Пословника о раду („Службени гласник
РС”, број 34/11), Повереник за заштиту равноправности, доноси

ПРАВИЛНИК О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ (ПСЕУДОНИМИЗАЦИЈИ) ПОДАТАКА
Општа одредба
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин обраде података (замена и изостављање) у актима
Повереника за заштиту равноправности (у даљем тексту: псеудонимизација), који се објављују
или чине доступним јавности, у складу са законом којим се уређује заштита података о
личности:
1) на званичној интернет страници Повереника за заштиту равноправности;
2) објављивањем у публикацијама које Повереник за заштиту равноправности издаје
(информаторима, извештајима, приручницима и сличним публикацијама) и
3) објављивањем или чињењем доступним јавности на било који други начин.
Сви појмови у овом правилнику употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе.
Акта на које се примењује Правилник
Члан 2.
Актима Повереника, у смислу овог правилника подразумевају се мишљења донета у поступку
по притужбама, дате препоруке мера и друга акта која подлежу псеудонимизацији.
Појам псеудонимизације података
Члан 3.
Под псеудонимизацијом података у актима Повереника подразумева се обрада података о
личности заменом и изостављањем, тако да физичко лице на које се ти подаци односе, не
може бити одредиво или се не може одредити, без коришћења додатних података.
Псеудонимизација података не односи се на акте за које је изречена мера опомене, након које
није отклоњена повреда права, о чему Повереник може известити јавност, осим ако се тиме не
би повредила права трећих лица.
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Обухват псеудонимизације података о личности
Члан 4.
Псеудонимизација података о личности обухвата замену или изостављање података на основу
којих је могуће идентификовати учесника у поступку, као и података о физичком или правном
лицу, на основу којих би могао бити откривен идентитет физичког лица учесника у поступку.
Лице на основу чијих личних података би могао да буде идентификован учесник у поступку је
сродник, пријатељ или друго физичко лице, односно правно лице на основу чијег би назива и
седишта и пореско-идентификационог броја било могуће идентификовати учесника у поступку.
Од правила из става 1. овог члана, изузимају се подаци о учесницима у поступку ако се ради о
лицу чији су подаци у претходном поступку или у току трајања поступка већ били доступни
јавности, укључујући и информације које је у вези са конкретним случајем или на други начин,
саопштио надлежни државни орган, односно представник надлежног државног органа, уколико
се тиме не дира у право на приватност ових лица.
Подаци о личности који су предмет псеудонимизације
Члан 5.
Подаци о личности лица из члана 4. став 1. овог правилника који се псеудонимизују су:
1) име, презиме и надимак физичког лица;
2) датум и место рођења;
3) ЈМБГ – јединствени матични број грађана;
4) адреса (пребивалишта, боравишта - место, улица и број, мејл адреса);
5) број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила или других личних
исправа и мрежни подаци који би могли да доведу до откривања идентитета физичког лица,
учесника у поступку;
6) биометријски, генетски и подаци о здравственом стању и
7) евентуално други подаци на основу којих физичко лице може бити одређено или одредиво.
Начин псеудонимизације
Члан 6.
Подаци се псеудонимизују изостављањем или заменом – словним ознакама, иницијалима,
интерпункцијским знацима, врстом податка или својством лица у зависности од врсте податка
и од облика документа, након чега се идентитет физичког лица не може одредити или бити
одредив.
Без обзира на примењени начин псеудонимизације из става 1. овог члана, он мора бити
конзистентан (доследан) у целом конкретном документу.
Псеудонимизација докумената у електронском облику
Члан 7.
У документима из члана 1. овог правилника који су у електронском облику, псеудонимизација
се по правилу врши заменом података.
Псеудонимизација имена и презимена врши се заменом са два иста велика слова, при чему се
задржава основно својство тог лица у поступку, ако је исто наведено (АА…).

Повереник за заштиту равноправности
Tел/ Факс: +381 11 243 81 84
Адреса: Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, Република Србија

www.ravnopravnost.gov.rs
poverenik@ravnopravnost.gov.rs
2

Свако следеће име и презиме лица које је наведено, замењује се са друга два велика слова,
азбучним редоследом слова (АА, ББ,…).
Псеудонимизација бројчаних и свих других података (електронске адресе, кућне адресе,
ЈМБГ…), осим имена и презимена, врши се заменом са три тачке (…), при чему се задржава
ознака врсте тог податка, уколико је иста наведена.
Псеудонимизација докумената у штампаној верзији
Члан 8.
У документима из члана 1. овог правилника који су у тзв. тврдом или штампаном формату
псеудонимизација се врши тако што се пре скенирања или копирања и објављивања подаци
учине невидљивим тј. прекривају се црном или другом бојом или на други погодан начин, тако
да се прекривени подаци не могу прочитати.
Код изостављања имена и презимена задржава се ознака својства тог лица у поступку,
уколико је исто наведено.
Завршна одредба
Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о анонимизацији података
број 011-00-14/2015-02 од 29. децембра 2015. године.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, објављује се на званичној
интернет страници Повереника за заштиту равноправности и примењује се на акта која ће
бити објављена после ступања на снагу овог правилника.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ
Бранкица Јанковић
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