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Захтев  за  хитну интервенцију и заштиту личних података  већег броја грађана 
са севера Косова и Метохије

  

        Преко медија јавност србије је обавештена да су органи  Републике Србије из
Београда( изјава г-дина Вељка Одаловића, генереланог секретара владе РС) ових дана
проследили институцијама Републике Косово у Приштини( ЦИК Р. Косова) податке из
бирачких спискова, могуће и целе бирачке спискове, за грађане из четири општине
Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић, а ради се о личним подацима за
неколико десетина хиљада грађана.

  

  

      Према нашим сазнањима и оценама ради се о неовлашченом преносу личних
података за велики број грађана  држављана Републике Србије, и то ненадлежном
органу. Наиме, подаци прикупљени  у складу са законима србије и за тачно одредјену
намену (спровођење избора који се расписују по законима Републике Србије),
неовлашћено су пренети  некоме другоме, без сагласности лица чији су подаци у питању
и за друге намене тј, за изборе у Републици Косово (одлука  председнице Републике
Косова Ахтифете Јахјага од 02.07.2013, за локалне изборе у Републици Косово заказане
за 04.11. 2103 године, по законима и Уставу Републике Косова).

  

      Незаконита достава података извршена је противно вољи грађана јер су се ти исти
грађани на Референдуму одрзаном 15. Фебрура 2012 године изјаснили ''ПРОТИВ''
институција ткз. Републике Косово из Приштине( на рферендум је изашло 26.727
грађана, неважачих листича било 133 или 0,50%, ''ЗА'' институције Републике Косова
изјаснило се  69 грађана или 0,26%, а ''ПРОТИВ'' институција  Републике Косова
изјаснило се 26.525 грађана или 99,74%. Према томе подаци о тим грађанима
прослеђени су противно вољи најмање 26.525 лица, а постоји евидентна опасност да
подаци о тим грађанима буду  у институцијама Републике Косово
употребљени-злоупотребљени и за друге сврхе( на пр. Спискови пореских обвезника,
спискови лица под истрагом и за гоњење по разним основама, спискови лица који се
потенцијално могу врбовати финансијским и другим средствима за остваривање
политичких и других циљева, итд, итд- чега нажалост у пракси има).
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    Обрачамо се Поверенику-Заменику Повереника ради правне  и друге заштите у
складу са законом, тј,:

  

  

.         Да се одмах предузме привремена мера  и друге мере за поврачај у првобитно
стање, односно  да се забрани употреба поменутих података за изборе у Републици
Косово без личне сагласност сваког грађанина појединачно;

  

.         Да се епредузму мере против прекршиоца (органа и овлашчених лица због
неовалшченог преноса података трећем лицу и за  неодобрене намене; и

  

.         Да се нареди обавезно обавештење јавности и грађана чији су подаци
злоупотребљени и да се изда наредба -забрана неовлашченог  коришчења података, као
и гаранције да није дошло или да неће дочи до злоупотребе личних података грађана и
настанка ненадокнадиве штете.

  

Очекујемо вашу хитну интервенцију и поздрављамо вас.

  

 Звечан:21-08.2103                         

  

Група Грађана, Љубомир Радовић ,ср.и други

  

 2 / 2


