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Музичка школа „Ватрослав Лисински“ чува приватност свих посетилаца овог интернет 
сајта и штити личне податке посетилаца интернет сајта. Молимо да пажљиво прочитате 
Политику приватности и Услове коришћења како бисте разумели како користимо и 
штитимо информације које нам пружате. 

 

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ 

Можете посетити овај интернет сајт без откривања било какве информације о себи. 
Сервер школе региструје имена домена, а не имејл адресе посетилаца интернет сајта. 
На појединим деловима овог интернет сајта тражимо личне информације како бисмо 
омогућили остваривање одређених права, као што је пружање извесних информација 
које затражите, пријаве за полагање испита, упис ученика и сл. Ово чинимо путем 
употребе онлajн формулара и сваки пут када нам пошаљете своје детаље имејлом. 
Информације које добијемо могу укључивати: име, име родитеља, односно другог 
законског заступника, презиме, пол, држављанство, ЈМБГ, број пасоша; датум, место, 
општина и држава рођења; адреса, место, општина и држава становања, број 
телефона, имејл адреса, податке о претходном школовању.  

Прикупљање, држање, обрада и коришћење наведених података о личности врши се у 
складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, 
број 87/18), на основу пристанка (сагласности) родитеља, односно другог законског 
заступника ученика. 

Употреба сакупљених информација путем онлајн формулара 

Подаци се користе у сврху регистрације ученика за полагање пријемног испита, 
регистрације ученика који се пријављују за такмичење, за потребе планирања и 
организовања пријемног испита и других испита, упис ученика, објаву термина за 
полагање пријемног испита и других испита са именима кандидата као, распоред 
ученика по класама на сајту Школе. 

Лице на које се подаци односе остварује права у складу са законом којим се уређује 
заштита података о личности. 

Прикупљени подаци чуваће се до краја школске године. 

Подношењем веб пријаве родитељ, односно други законски заступник потврђује да је 
сагласан да податке даје без било какве присиле и заблуде, потпуно свестан сврхе и 
циља прикупљања и обраде истих, те да је сагласан да се њени/његови лични подаци 
користе у складу са законом којим се регулише заштита података о личности, али само 
у сврху и због циља због којих су дати, као и да се њени/његови лични подаци не могу 
достављати другим лицима без њене/његове писмене сагласности. 

Сва додатна питања могу се упутити на имејл адресу mslisinski.beograd@gmail.com. 
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Откривање информација 

Информације које дате чувају се на серверу школе, а могу им приступити  сарадници у 
школи, државни органи, правни следбеници и лица која школа ангажује да обрађују 
податке у  име школе и у сврхе наведене у овој политици или друге сврхе за које је 
дато одобрење. Информације о употреби Интернет сајта могу се пренети трећим 
лицима али то неће укључивати информације на основу којих можете бити 
идентификовани. Осим ако то закон не налаже, нећемо ни на који начин учинити 
доступним нити дистрибуирати информације које нам пружите, без претходног 
одобрења. 

Малолетни корисници 

Уколико сте малолетни, неопходно је да добијете дозволу својих родитеља или 
старатеља пре него што нам дате информације о себи. Малолетним корисницима који 
немају овакво одобрење није дозвољено да дају личне информације. 

Други интернет сајтови 

Интернет сајт Музичке школе „Ватрослав Лисински“ може садржати линкове за друге 
интернет сајтове који нису под контролом школе и који не подлежу овој Политици 
приватности. Уколико приступите другим интернет сајтовима користећи дате линкове, 
оператери ових интернет сајтова могу тражити информације које ће користити у складу 
са својим политикама заштите приватности, које се могу разликовати од ове. 

 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА САЈТА 

Хвала што сте посетили наш интернет сајт https://lisinski.edu.rs/. Ваш приступ, као и 
коришћење нашег интернет сајта подлеже овим условима коришћења и важећим 
законским прописима који уређују ову област. У складу са политиком приватности, 
приступом и коришћењем интернет сајта, прихватате без ограничења, ове услове 
коришћења. Уколико не прихватате ове услове коришћења без ограничења, молимо да 
напустите интернет сајт. 

Власништво садржаја 

Интернет сајт и сви текстови, логотипи, графика, слике, аудио материјал и остали 
материјал на овом интернет сајту (у даљем тексту: Садржај), јесу ауторско право или 
власништво Музичке школе „Ватрослав Лисински“ у Београду (у даљем тексту Школа), 
или су на интернет сајт постављени уз дозволу власника или овлашћеног носиоца 
права. Коришћење Садржаја, осим на начин описан у овим условима коришћења, без 
писане дозволе власника Садржаја је строго забрањено. Школа ће заштити своја 
ауторска права, своја права интелектуалне својине и остала сродна права, као и друга 
права, у највећој мери дозвољеној законом, укључујући и кривично гоњење. 

https://lisinski.edu.rs/


 

Страше Пинџура 1/2 
Београд, Србија 

 
E-mail: mslisinski.beograd@gmail.com  

 

www.lisinski.edu.rs 

Ваша употреба интернет сајта 

Садржај интернет сајта може садржати нетачне податке или штампарске грешке. 
Промене на интернет сајту се могу направити периодично у било ком тренутку и без 
обавештења. Школа се не обавезује да редовно ажурира информације садржане на 
овом интернет сајту. Такође, Школа не гарантује да ће интернет сајт функционисати без 
прекида или грешака, да ће недостаци бити благовремено исправљани или да је 
интернет сајт компатибилан са вашим хардвером или софтвером. 

Изузеће од одговорности 

Интернет сајт користите на сопствени ризик. Школа није одговорна за материјалну или 
нематеријалну штету, директну или индиректну која настане из коришћења или је у 
некој вези са коришћењем интернет сајта или његовог Садржаја. 

Линкови са интернет сајтовима трећих лица 

Интернет сајт може садржати линкове других интернет сајтова чији власник или 
корисник није Школа. Такви линкови су обезбеђени искључиво да би пружили што 
више информација. Школа не контролише и није одговорна за рад, садржај, политику 
приватности или безбедност ових сајтова. Школа не контролише садржај или 
производе или услуге доступне на овим интернет сајтовима. Ако успоставите везу са 
таквим интернет сајтовима преко линка на нашем интернет сајту, то чините на 
сопствени ризик и без сагласности Школе. 

Садржај доступан на овом интернет сајту 

Права интелектуалне својине и остала права на било који Садржај који је доступан за 
преузимање са интернет сајта (у даљем тексту Садржај), припадају Школи, осим ако 
другачије није изричито одређено. Употреба Садржаја подлеже условима Закона о 
заштити ауторских права Републике Србије. Немојте преузимати нити користити 
Садржај ако се не слажете са овим одредбама. Када преузимате или користите Садржај 
са интернет сајта, то чините на сопствени ризик. 

Измена услова коришћења 

Школа може у сваком тренутку изменити ове услове коришћења тако што ће 
ажурирати овај текст.  

 


