
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштита података о личности 

     Лични подаци обухватају све информације о одређеној особи на основу којих се она може 

идентификовати. Заштита личних података регулисана је законом. У Србији је право на заштиту 

података о личности прописано 2018. године  Законом о заштити података о личности. Овај 

закон усклађен је са европским законом – Општом уредбом о заштити података о личности 

(General Data Protection Regulation – GDPR). Према овим законима, свако лице има право да у 

сваком тренутку:  

 зна ко и у које сврхе прикупља његове личне податке; 

 захтева да подаци о његовој личности буду избрисани из базе података у којој се налазе. 

     Такође, сваки корисник интернета има право да у року од 72 часа од откривања злоупотребе 

својих личних података, буде о томе обавештен. 

     Свакодневним активностима на интернету корисници свесно или несвесно остављају своје  

 



      

личне податке. Скуп свих личних података на интернету обухваћен је појмом „Биг дата“ (Big 

date). „Биг дата“ представља базу за разне манипулације од стране корпорација, оглашивача, 

агенција за политички маркетинг итд. 

Истраживачки задатак бр. 1: 

     Истражите које ваше личне податке садржи есДневник. На који начин су они преузети од 

ваших родитеља или законских заступника? Да ли је у преузимању личних података ученика 

неопходна писмена сагласност родитеља/законских заступника? На шта се школа притом 

обавезује?  

Истраживачки задатак бр. 2: 

     Утврдите законом регулисану старосну границу деце за преузимање и куповину видео игара 

„на мрежи“ у државама Европске уније. На који начин компаније успевају да утврде да су унети 

подаци о узрасту детета тачни? 

Истраживачки задатак бр. 3: 

     Истражите које нам све информације морају бити пружене пре преузимања и обраде личних 

података на интернету. Утврдите да ли је субјекат који нам тражи личне податке за обраду на 

интернету у обавези да нам пружи копију свих наших података које обрађује.  

Дебата: 

     Покрените дебату на тему – Можемо ли заиста бити слободни ако 

смо свакога дана „приковани“ за свој мобилни телефон?  

Критичка анализа филма  

     Одгледајте заједно документарни филм „Друштвена дилема“ 

(„The Social Dilemma“), Џефа Орловског (Jeff Orlowski). Филм је 

снимљен 2020. године у Нетфликсовој (Netflix) продукцији.  

Питања и задаци:  

 Анализирајте плакат за филм – визуелно решење, поднаслов, 

фонт текста и боје, значење разбијеног дисплеја.  

(Фотографија плаката преузета је са линка https://www.imdb.com/ ) 

https://www.imdb.com/


 

 Изнесите своје утиске о филму. На која размишљања вас је филм навео? Представите 

покретом тела, или једним његовим делом (главом, рукама), своје емоције након 

одгледаног филма. 

 Процените како би овај филм доживели гледаоци других генерација – ваше бабе и деде 

или родитељи/законски заступници. 

 Ко је аутор филма? Са којим циљем је филм снимљен? Коме се аутор обраћа? Шта је 

постигнуто одлуком да филмом доминира документарност? 

 Прокоментаришите Софоклову мисао на почетку филма: „Ништа велико не улази у живот 

смртника, а да није проклето“. 

 Ко су ликови из филма? Истражите да ли су то људи који постоје у стварности. Процените 

да ли су своје ставове и искуство актери искрено представили. Која је прва информација 

коју гледаоци сазнају о личностима из филма? 

 Један од актера филма истиче да се осам месеци консултовао са адвокатима пре него што 

је пристао да говори у филму. Процените шта је узрок његове несигурности и страха о 

којем говори. 

 Пратите кадрове и углове снимања ликова. Који ефекат је постигнут смењивањем 

средњег, средње крупног и врло крупног плана? У којој мери је угао снимања – нормалан 

поглед, допринео поверењу и осећају блискости са јунацима приче? 

 Размислите на који начин је избор музике истакао идеје и значење филма. Како бисте 

описали музику на почетку, у средишњем делу и на крају филма? 

 Који играни наратив прати документарни? Шта је постигнуто увођењем приче о 

породици? Због чега је у тим деловима употребљен и језик играног филма?  

 Који стил живота се критикује у филму? Који савети актера се истичу? 

 Отварајући тему утицаја модерних технологија на живот људи, актерима филма више 

пута је постављено питање на које нису могли лако да одговоре: 

„У чему је проблем?“  

     Како бисте ви одговорили на ово питање? У чему видите решење? Препоручите филм 

другима, уколико сматрате да га вреди одгледати.   

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 


