Телеком Србија
Таковска 2
11000 Београд

Предмет: Пријава узнемиравања

Поштовани,
овим пријављујем узнемиравање до кога је дошло 21. фебруара 2018. године у 18.53, позивом са
скривеног броја на мој мобилни телефон 064 ххххххх, који није у јавном регистру, а од стране лица
које се представило као представник „изборне листе Александар Вучић“. С обзиром на то да
политичка странка СНС тврди да не поседује број мог мобилног телефона, овим путем уједно
захтевам да Телеком утврди број са кога је извршен позив и његовог власника како бих могао да
предузмем даље кораке у заштити својих права.
У допису који сам Вам упутио 17. априла 2018. године и који је код вас заведен под бројем 1691152982 указао сам на позив који сам добио на мобилни телефон са неидентификованог броја,
од особе која је навела да зове „у име изборне листе Александар Вучић“. Поступком који сам
спровео, у комуникацији са политичком организацијом СНС, пуномоћником те партије и пред
Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, утврдио сам да
СНС негира да поседује или обрађујеподатке о мени, односно да тврди да не поседује број мог
мобилног телефона који, како сте ми саопштили у одговору на мој допис (А276-67851/1-2018),
није јавно доступан. Из овог би се могло закључити да се особа која ме је позвала лажно
представила.
У вашем допису А276-67851/1-2018 указали сте да не можете да ми откријете податке о
скривеном броју као комерцијалну услугу, већ је она могућа само „уколико се утврди постојање
узнемиравања односно злонамерних позива и порука“. С обзиром на горе наведено и могућност
да је реч о лажном представљању, очигледно је да се ради о „злонамерном позиву“. Такође, с
обзиром на то да сам добио позив на мобилни телефон чији број није у јавном регистру, од особе
којој број нисам дао, и која ми није предочила информацију од кога је прибавила број (особа је
рекла да „број има у компјутеру“) дошло је и до узнемиравања.

Тиме су испуњени услови да ми Телеком Србија достави податке о физичком или правном лицу на
које је регистрован, односно на које је у тренутку позива био регистрован, скривени број. Такође,
захтевам да ми се доставе подаци о правном или физичком лицу које је платило трошкове позива
који ми је упућен.
У прилогу вам достављам решење Повереника и одговор правног пуномоћника СНС.
У Београду,
22. августа 2018.

Златко Минић
хххххххххххххх
Београд

