
 

ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ ПРИВАТНОСТИ1 

 

Сајт Биологијакп прикупља податке о вама у виду: адреса електронске 

поште, ип адреса , личних информација и колачића. 

Адресе електронске поште се прикупљају приликом регистрације нових 

корисника, остављања коментара , пријаве на мејлинг и попуњавања 

форми на сајт. Мејл адресе се користе искључиво зарад остваривања 

комуникације са корисником. Увид у мејл адресе имају искључиво 

администратори портала и оне се чувају као пословна тајна. Биологијакп 

неће у било ком тренутку злоупотребити мејл адресе. Мејл адресе се биришу 

аутоматски приликом деактивирања налога и приликом одјаве са мејлинг 

листе. 

Ип адресе се бележе приликом сваке посете сајту, а нарочито приликом  

регистрације корисника,пријављивања корисника,остављања коментара и 

попуњавањем форми. Мејл адресе се прикупљају из сигурносних разлога, 

како би се спречили злонамерни напади на сајт. Увид у ип адресе имају 

само администратори. Једине ип адресе које се не бришу су адресе са 

којих је дошло до напада и адресе забележене приликом остављања 

коментара. 

Колачиће користи систем за управљањем сајтом (Вордпрес) зарад бољег 

корисничког искуства. Колачиће не могу на било који начин употребити 

администратори сајта , нити их могу искључити. Такође колачиће користе 

и трећа лица , због тога што Биологијакп користи gooogle analitiku, 

wordpress.com додатке и додатне плагине који унапређују сајт.  

Личне информације добровољно остављају корисници приликом 

попуњавања форми на сајту и приликом регистрације. Личне информације 

које Биологијакп прикупља су име и презиме, држава, статус 

(ученик,наставник). У неким случајевма путем форме се прикупљају још и 

број телефона и адреса пребивалишта. Све личне информације остају 

једино између корисника и администратора сајта. 

Права корисника сајта: Корисник сајта у било ком тренутку може 

упутити захтев администраторима на мејл адресу admin@biologijakp.com 

зарад  издавања извода свих сачуваних информација или за брисање свих 

података које Биологијакп чува. 

                                                           
1 Ова политика приватности има својтво изјаве и састављена је зарад регулисања питања заштите личних 
података сходно закону о заштити личних података и европском GDPR регулативом 
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