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Политика приватности 

  

 „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд поштује приватност сваке особе која 

посећује њену интернет страницу и сви подаци ће бити употребљени да се најпре изврше 

услуге које захтеване. Прикупљамо само податке о учесницима у играма на срећу преко 

интернета који су неопходни  за пословање и информисање, а у свему у складу са добрим 

пословним обичајима. 

 Подаци које прикупљамо неће бити доступни ниједној особи ван „Државне лутрије 

Србије“ д.о.о. Београд и било којих других компанија са којима директно или индиректно 

сарађујемо како би вама пружали услуге. Користиће се у складу са одговарајућим 

одредбама важећег Закона о заштити података о личности и искључиво у циљу 

омогућавања учествовања у играма на срећу преко интернета.  

 Подаци које прикупљамо у горе наведене сврхе су: име, презиме, ЈМБГ, адреса, 

место рођења, број телефона, е-маил адреса. 

 Приликом регистрације сами бирате Ваше корисничко име и лозинку, коју ћете 

користити сваки пут када се логујете на наш сајт. 

 Податке које прикупљамо нећемо користити у било које друге сврхе нити ћемо 

исте чинити доступним трећим лицима. 

 

На који начин „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд сакупља и чува Ваше податке? 

 На страници могу да се траже Ваши подаци на неколико начина: директно 

тражећи их од Вас (као у формулару за регистрацију) или аутоматским бележењем 

података о Вашој посети странице. На пример, можемо да сакупљамо информације о томе 

које садржаје на страници посећујете или бележимо опције за које сте се одлучили.  

 Подаци се чувају на сигурном месту и доступни су само запосленима којима су 

нужни за обављање посла, те прикупљене податке нећемо користити у било коју другу 

сврху, нити их учинити доступним било којем трећем лицу. Такође, не постоји јавни 

приступ Вашим подацима. 

 „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд неће свесно или намерно сакупљати 

податке од деце и малолетних лица.  
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Поштовање личних информација 

 „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд поштује важност одговорне употребе 

података прикупљених путем Интернета. Такође, „Државна лутрија Србије“ д.о.о. 

Београд ће поштовати права Посетиоца по питању приступа, исправки и уклањања 

личних информација. Посетилац који је дао личне информације у оквиру попуњавања и 

слања on-line регистрације, има право да затражи њихово брисање или измене као и то 

да има увид у начин чувања и обраде тих података. Када се једном региструјете, бићете 

у могућности да прегледате и промените све Ваше личне податке.  

 У случајевима где је то по закону неопходно, „Државна лутрија Србије“ д.о.о. 

Београд ће предати личне информације Посетиоца надлежним државним органима. 

 

Сагласност и промене услова  

 Коришћење наших сервиса подразумева сагласност корисника са свим наведеним 

на нашој интернет страници. Ви се обавезујете да ћете се придржавати свега наведеног, 

а промене услова коришћења постају важеће тек након објављивања на нашој интернет 

страници.  

 За питања које се тичу ваших права у вези са обрадом података о личности, или 

уколико имате сазнања или сумњу о њиховом нарушавању, можете контактирати са нама 

путем: 

➢ Електронске поште: dpo@lutrija.rs 

➢ Поште: Државна лутрија Србије доо Београд, ул. Ускочка 4-6, Београд, Србија. 
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