Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм

Мастер академске студије
Право и информационе технологије

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Мастер академске студије

Назив предмета

Грађанскоправна заштита приватности у on-line
окружењу

Наставник (за предавања)

Доц. др Ивана Симоновић

Наставник/сарадник (за вежбе)

Доц. др Ивана Симоновић, Доц. др Милица
Вучковић

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

8

Статус предмета изборни

Изборни

Услов
Циљ
предмета

Стицање знања о основним појмовима и категоријама права о личним правима и праву на
приватност; усвајање и развијање научних сазнања, академских вештина и практичних
способности у тумачењу и примени правних правила којима су право на приватност и
заштиту личних података уређена; разумевање смисла, циља и значаја грађанскоправне
заштите личних права; разумевање разлога и значаја нарочитих правних гарантија зашите
приватности у дигиталном окружењу; упознавање са методима грађанскоправне заштите
приватности и заштите по правилима посебних закона (Закона о зашити података
оличности); стицање знања о европским стандардима заштите приватности и личних
података; оспособљавање за праћење законодавних измена у пољу гарантија и заштите
личних права (на националном и интернационалном нивоу).

Исход
предмета

Савладавањем програма, очекује се да студент/студенткиња:
1)
стекне знања о појму и карактеристикама личних права, посебно права на
приватност;
2)
схвати правну природу личних права;
3)
овлада појмовима и категоријама права о личним правима, усвоји стручну
терминологију и користи је на одговарајући начин;
4)
критички се односи према тзв. Четвртој индустријској револуцији, дигиталној
трансформацији и њиховом утицају на сва подручја човековог живота;
5)
разуме разлоге, циљ и значај нарочите (грађанско)правне заштите приватности и
личних података у условима Четврте индустријске револуције;
6)
уме да примени законска правила којима су уређени приватност, њена и заштита
података о личности;

7) разуме, прати и примењује релевантну литературу и нормативну грађу о личним
правима, праву на приватност и заштиту података о личности;
8) поштује и примењује европске стандарде у заштити личних права, приватности и
података о личности;
9) буде мотивисан да стално учи и професионално се усавршава.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Право на приватност као основно људско право и као посебно грађанско субјективно право лично право (право личности). Појам, садржина и карактеристике личних права. Извори
права о личним правима (национални и међународни).
Појам права на приватност. Приватност и приватни живот као објекти права на приватност.
Сфере приватности. Субјекти права на приватност. Садржина (елементи) права на
приватност. Класично схватање приватности (право да се буде остављен на миру). Право на
тајност преписке. Право на властити лик и глас. Право на публицитет. Право на заштиту
личног и породичног живота. Ограничења права на приватност.
Проширивање заштите права на приватност: велики информациони системи и приватност право на информациону приватност (право на информационо самоодређење). Тајност
преписке на интернету (заштита електронске поште). Грађанскоправна заштита приватности.
Приватност и подаци о личности. Појам података о личности. Садржина права на лични
податак. Правно уређење заштите података о личности - Општа уредба ЕУ о заштити
података о личности и Закон о заштити података о личности Републике Србије.
Заштита личних података у Републици Србији - Закон о заштити података оличности (ЗЗПЛ).
Подручје примене Закона. Појам и начела обраде података о личности. Посебни случајеви
обраде података о личности. Дозвољена и недозвољена обрада. Пристанак као услов
дозвољености обраде. Изузеци од правила. Пристанак малолетне особе у вези с
коришћењем услуга информатичког друштва. Основне улоге у обради података о личности:
руковалац, обрађивач, прималац, треће лице. Њихове обавезе, овлашћења и одговорност.
Права особе чији се подаци обрађују. Техничке мере заштите података о личности:
приватност (подразумевана и уграђена приватност) и безбедност. Анонимизација и
псеудонимизација. Улога Повереника за заштиту података о личности (надлежност,
овлашћења, обавезе и одговорност). Правна заштита података о личности пред
Повереником: право на притужбу. Судска заштита права особе чији се подаци обрађују.
Однос грађанскоправне заштите приватности и података о личности и заштите по Закону о
заштити података о личности.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Грађанскоправна заштита права на приватност. Судска заштита – превентивна и реактивна
(поствентивна). Право на надокнаду штете. Поступак судске заштите. Заштита података о
личности по Закону о заштити података о личности. Европски стандарди заштите
приватности и личних података. Европска конвенција за заштиту људских права и основних
слобода. Пракса Суда правде Европске уније и Европског суда за људска права.
Значај, начела, подручје важења (територијално, персонално и временско) Опште уредбе о
заштити података о личности. Однос са националним правима држава чланица ЕУ. Важење
Опште уредбе о заштити података о личности у Републици Србији. Начела Опште уредбе о
заштити података о личности. Примена Опште уредбе о заштити података о личности у
дигиталном окружењу. Подразумевана и претпостављена приватност. Право на заборав.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ
а

Вежбе

3

1

Методе
извођења
наставе

ДОН

Студијски истраживачки
рад

Остали часови

Предавања.
Вежбе.
Семинари (презентација и дискусија задатих тема, теоријско-практичних проблема,
семинарских радова, демонстрација наставе).
Анализа судских одлука.
дуалне консултације.
вачки пројекат (рад студената у истраживачким групама).
Активан и интерактиван метод рада са студентима.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току
предавања

0-10

писмени испит

практична настава

0-15

усмени испит

Поена

51

Колоквијуми

0-12

Семинари

0-8

Посећеност предавања

0-4

