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Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће „Пошта Нет” у наредних 6 месеци, престати са обављањем 
делатности оператора кабловско-дистрибутивних система. Након тог периода, услед 
техничке, трајне и потпуне немогућности пружања услуга приступа интернету и/или 
кабловске телевизије, појединачни кориснички уговори о пружању ИKТ услуга ће престати 
да важе, о чему ћете бити додатно обавештени најкасније у року од 30 дана пре наступања 
наведених промена. 

Уговором о купопродаји имовине закљученим између Јавног предузећа „Пошта 
Србије“, Београд (Пошта), чији је „Пошта Нет” регистровани огранак и Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“, а.д. Београд (Телеком), доћи ће до преноса 
својине са Поште на Телеком на електронској комуникационој опреми, преко које 
функционишу услуге приступа интернету и/или кабловске телевизије, за које имате 
закључен уговор о пружању услуга са Поштом, односно услуге за које Вам је до сада 
испостављан рачун.

Овим путем Вас обавештавамо да ће се Ваши подаци о личности (име и презиме, јмбг, 
адреса, број телефона), које је Пошта обрађивала у сврху реализације Ваших корисничких 
уговора, односно другог основа за пружање услуге и испостављање рачуна, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18- у даљем тексту: 
Закон), као и подаци о услугама на које сте претплаћени са износом месечне претплате, 
даље обрађивати у сврху реализације Уговора о купопродаји имовине, а у циљу 
обезбеђења континуитета у коришћењу услуга мултимедијалних садржаја и интернета, уз 
обогаћивање садржаја и бољи квалитет поменутих услуга. Напомињемо да су рокови 
чувања података о личности опредељени успостављеним евиденцијама сагласно Закону и 
износе десет година од дана престанка важења корисничких уговора, за податке у писаној 
форми, односно неограничено за податке у електронској форми. 

Обрада података ће се, као и у досадашњем периоду, вршити уз примену одговарајућих 
мера и механизама заштите података, којима се осигурава безбедан пренос и обрада истих, 
изричито у наведене сврхе.  

Права у вези са обрадом података о личности, на информације о обради и приступ 
подацима о личности (издавањем копије захтеваних података), на исправку и допуну 
податка о личности (ако подаци нису тачни или потпуни), на брисање података о личности 
(уколико више не постоји правни основ за њихову обраду), на ограничење обраде, на 
преносивост података, као и на приговор на обраду података о личности могу се остварити 
подношењем захтева на регистровану адресу седишта Јавног предузећа „Пошта Србије“, 
Београд, Таковска 2, 11120 Београд.

За додатна питања у вези са обрадом података о личности можете се обратити и слањем 
захтева Лицу за заштиту података о личности, на мејл адресу: lzzpl@posta.rs

Такође, обавештавамо Вас да, уколико сматрате да је обрада података о личности од 
стране Поште као руковаоца Ваших података у супротности са одредбама Закона, имате 
право на подношење притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, Булевар краља Александра 15, Београд.

Уједно Вас обавештавамо да ће Вас, у својству корисника услуга Пошта Нет-а, у 
наредном периоду контактирати представници Телекома, у циљу давања понуде 
одговарајућег продајног пакета, по специјалним условима и уз значајне погодности. 

У случају да прихватите понуду Телекома, радови на увођењу ових услуга би били 
минимални и подразумевали би инсталацију опреме за пријем дигиталног сигнала, уз 
евентуално унапређење постојеће опреме ради пружања квалитетнијих услуга. 

Захваљујемо Вам на указаном поверењу и позивамо Вас да истражите нови свет 
могућности које пружа Телеком у оквиру богатог портфолија услуга брендова мтс и 
Супернова. За све додатне информације на располагању Вам је и контакт центар на броју 
0800 201 200.
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