ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ
И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Вовед
1. Правото на приватност и заштитата на личните податоци на нашите клиенти и
посетителите на веб страницата (www.kontex.com.mk и www.kontex.mk)
претставува приоритет за Агенцијата за посредување при вработување во
земјата и странство со наплата КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје.
Главна цел
2. Со цел да се промовира воспоставениот концепт на приватноста и заштитата
на личните податоци во КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје и да се појасни
начинот на кој се врши обработка на личните податоци на посетителите, при
нивната посета или регистрација на нашата веб страница ја изготвивме оваа
Политика за приватност и заштита на личните податоци. Оваа Политика не се
однесува на Вашата посета на други веб страници до кои пристапувате преку
нашата веб страница.
Собирање и обработка на лични податоци
3. Вашата приватност целосно се почитува за време на посетата на оваа веб
страница. Не се собираат лични податоци за вас, освен доколку се одлучите
сами да ни пратите e-mail при што доброволно ги давате вашите контакт
информации или сами да ја пополните Апликациска Форма за некоја од
нашите понуди за работа при што што доброволно ги давате вашите лични
податоци и тоа:
• име и презиме;
• фотографија;
• единствен матичен број;
• пол;
• дата на раѓање;
• место на раѓање;
• националност;
• државјанство;
• број на пасош;
• адреса на живеење или престојување;
• контакт информации, број на домашен телефон, мобилен телефон и
е-маил адреса;
• образование, стручни квалификации и
• занимање/професија
4. Личните податоци на посетителите на нашата веб страница кои се добиени
заради аплицирање за некоја од нашите понуди за работа се достапни само
на вработените во КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје и нашите договорни
соработници, и тоа само заради горенаведената цел, односно реализација на
избраната понуда за вработување на апликантите. Вработените во КОНТЕКСТ
ВРАБОТУВАЊЕ Скопје и нашите договорни соработници се законски

обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните
податоци) до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни
задачи.
Cookies/Технологија на следење
5. Оваа веб страница може да употребува cookies/технологија на следење во
зависност од понудените форми. Cookieс/технологијата на следење се користи
за прибирање на информации како што се тип на пребарувач и оперативен
систем, следење на број на посетители на веб страницата и употреба на веб
страницата од страна на посетителите. Cookies исто така придонесуваат кон
подобрување на веб страницата и нејзино прилагодување кон потребите на
посетителите. Личните податоци не можат да се прибираат преку Cookies.
Давање на лични податоци на користење
6. Вашите лични податоци нема да бидат споделувани со други физички или
правни лица, органи на државна власт или други тела, освен во случаи
утврдени со закон.
Обврска за тајност и заштита на личните податоци
7. Вашите лични податоци се безбедно чувани од губење, уништување,
фалсификување и неавторизиран пристап. Единствено овластени вработени
имат пристап кон овие информации. Преносот на личните податоци е
заштитен со соодветни методи, така што истите нема да бидат читливи при
преносот и заштитени соодветно на ризикот и природата на податоците кои се
пренесуваат. Заради спречување на неовластен пристап и злоупотреба на
личните податоци, во КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје се превземат сите
пропишани технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и
заштита при обработката на личните податоци со кои располага. Нашите
сигурносни процедури се предмет на редовни контроли согласно пропишаните
законски норми.
Употреба на веб страницата од страна на малолетни лица
8. Малолетните лица не смеат да даваат лични податоци без дозвола од
нивните родители/старатели. КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје никогаш
нема намерно да земе лични податоци од малолетници, ниту пак истите да ги
проследи на трета страна без дозвола од родителот/старателот.
Право на информираност, пристап и исправка на личните податоци на
субјектите на лични податоци
9. Субјектот на лични податоци има право од КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ
Скопје, да побара увид и исправка на личните податоци што КОНТЕКСТ
ВРАБОТУВАЊЕ Скопје ги обработува по поднесено писмено Барање за
пристап и исправка на лични податоци за што има и донесено и Процедура за
правото на информираност, пристап и исправка на личните податоци на
субјектите на лични податоци.

Промени во оваа Политика
10. КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје го задржува правото во секое време да jа
измени или дополни оваа Политика за приватност. За секое нејзино
изменување или дополнување ќе биде поставено видливо известување на
оваа интернет страница.
Прифаќање на условите
11. Со користење на оваа веб страница, корисникот се согласува со одредбите од
политиката за приватност и заштита на личните податоци на страницата.
Доколку не се согласувате со политиката, ве молиме не користете ја нашата
веб страница. Вашето континуирано користење на веб страницата следејќи ги
промените на оваа политика ќе се смета за ваше прифаќање на дадените
промени.
Контакт
12. Доколку имате прашања околу оваа политика за приватност и заштита на
личните податоци или околу третманот со вашите лични податоци, Ве молиме
испратете
порака
со
прашање
на
следната
e-mail
адреса:
vrabotuvanje@kontext.mk.
Влегување во сила
13. Оваа политика за приватност и заштита на личните податоци влегува во сила
со објавувањето на оваа веб страница (www.kontex.com.mk и www.kontex.mk).

