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 Велики број пензионера у протеклих неколико дана добило је писмо у којем им
председник Србије и Српске напредне странке Александар Вучић захваљује на
„стрпљењу, одговорности, и више од свега, поштовању и љубави према Србији“.

  Међутим, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
сумња да је тим чином прекршен Закон о заштити података о личности због чега је јуче
покренуо поступак надзора над применом тог закона у Републичком фонду за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО Фонд), Генералном секретаријату председника Србије и
Српској напредној странци.   

  

Како нам је речено у канцеларији Повереника, претходних дана се јавило више грађана
који су корисници пензија, а који су добили наведена писма. Како додају, ПИО Фонд
обраду личних података осигураника врши искључиво у сврхе утврђене законом и
забрањено је евентуално стављање на располагање података другим органима,
политичким странкама или трећим лицима. Из тог разлога је Повереник Фонду дао пет
дана да се изјасни да ли су СНС-у, Генералном секретаријату председника или неком
трећем доставили податке о корисницима пензија, и ако јесу, по ком правном основу су
то учинили.

  

„У поступку надзора настојаћемо да утврдимо све релевантне чињенице. Међутим, већ
сада је јасно да чак и под претпоставком да иза свега стоје само добре намере, све што
се десило указује на сумњу у извршење не само кажњивог прекршаја утврђеног Законом
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о заштити података о личности, него и кривичног дела из члана 146 КЗ „неовлашћено
прикупљање личних података“, каже за Данас Повереник за заштиту података о
личности Родољуб Шабић.

  

Цео случај, наглашава Шабић, изазива неколико дилема. Наиме, како додаје, садржина
писма која стиже на адресе, по свему судећи, свих пензионера, упућује на закључак да је
писмо упутио председник Републике.

  

„Међутим, у потпису нема ни титуле ни печата председника Републике, већ само потпис
односно факсимил А. Вучић. Ово, будући да је писмо у коверти која носи ознаке Српске
напредне странке упућује на закључак да би се могло радити о шефу странке, не
државе“, каже Шабић.

  

Са које год функције да пише, председник Вучић се у писму захваљује пензионерима на
жртви коју су поднели „када је Србији било најтеже“ и најављује повећање пензија које
ће бити подупрте „све снажнијом српском економијом“.
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  „Знам колико су вам тешке и болне биле промене које смо од 2014. године морали даспроводимо, знам и колико је била ваша лична жртва, сваког од чланова ваше породице,али, желим још једном да вам кажем да то што сте прихватили и подржали тешкаодрицања, тај једини начин који је био пред нама, буквално нам је омогућио да сачувамои обезбедимо и вашу и будућност наше деце. Ви сте за разлику од многих политичкихчинилаца, показали мудрост, памет и одлучност да помогнете својој Србији… На крају,желим још само да вам кажем да ћу ову врсту скромног и смерног извештаја вама, којисте наши родитељи, увести као обавезу које ћу се редовно придражавати иобавештавати вас, на време, о свему што радимо и надам се, о успесима које постижемо.То је најмање што вам ова земља и ја дугујемо, за све што сте за њу, тако несебично,пожртвовано и без икакве резерве учинили“, између осталог пише у писму које потписујеАлександар Вучић.  Из ПИО Фонда у току јучерашњег дана нису одговарали на питања Данаса али су заИнсајдер негирали да су они извор података о корисницима пензијског осигурања.  Без одговора  Питања о извору информација о корисницима пензија јуче смо затражили и од Српскенапредне странке и од Генералног секретаријата председника Србије. Међутим, дозакључења овог броја одговоре нисмо  Видети још:  Пензионерима стижу Вучићева “писма захвалности” у СНС коверти, Фонд ПИОтврди да oни нису дали Српској напредној странци њихове личне податке;Повереник покренуо поступак  (Данас)  
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