Врз основа на одредбите од член 10, 12, 13 и 14 од Законот за заштита на
личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08,
124/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16), управителот на КОНТЕКСТ
ВРАБОТУВАЊЕ Скопје, на ден 24.11.2017 година донесе
ПРОЦЕДУРА
за правото на информираност, пристап и исправка на личните податоци
на субјектите на лични податоци
Член 1
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 кое е дадено во прилог.
Барањето од став 1 на овој член е составен дел на оваа Процедура.
Член 2
Субјектот на лични податоци на негово барање може да добие информација за
тоа:
− Дали се обработуваат личните податоци за субјектот подносител на барањето;
− Кои лични податоци се обработуваат;
− За кои цели и кој е правниот основ;
− Корисниците или категориите корисници;
− Изворите на личните податоци и кога истите се прибрани и ажурирани и друго
информации поврзани со обработката на неговите лични податоци.
Член 3
КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје ќе одговори на барањето за добивање на
податоци во рок од 15 дена од приемот на барањето, а ако веќе одговорил на вакво
или слично барање, нема обврска повторно да одговори ако во меѓувреме не се
настанати промени во личните податоци на подносителот на барањето, освен ако
изминале 6 (шест) месеца од денот на доставувањето на претходното барање до
новото барање.
Член 4
По барање на субјектот на лични податоци, КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ
Скопје ќе ги дополни, измени, избрише или ќе ја запре обработката на личните
податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната
обработка не е во согласност со одредбите на Законот за заштина на личните
податоци.
Член 5
Во случај кога КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје самостојно ќе утврди дека
личните податоци кои за одреден субјект се обработуваат се нецелосни, неточни или
неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише, независно од тоа

дали субјектот на лични податоци има поднесено барање за дополнување или
изменување на личните податоци.
За извршеното дополнување, измена или бришење на личните податоци,
согласно став 1 од овој член и член 14 став 2 од Законот за заштина на личните
податоци, КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје е должен најдоцна во рок од 30 дена,
писмено да го извести субјектот на лични податоци, корисниците на личните податоци
или третите лица на кои им се откриени личните податоци, освен ако тоа не е
возможно или ако тоа бара несразмерен напор или трошоци.
Барањата на клиентите доставени до КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје се
евидентираат и управуваат од страна на офицерот за заштита на личните податоци
на КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје.
Управител,

БАРАЊЕ
за пристап и исправка на лични податоци

Прилог бр.1

1. Јас, __________________________________, како субјект на личните податоци,
барам од контролорот Агенција за посредување при вработување во земјата и
странство со наплата КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје да ме информира за
следново:
− дали се врши обработка на мои лични податоци;
− за целите и правната основа на обработката на личните податоци;
− корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат моите лични
податоци;
− за личните податоци и кој е изворот на податоци и
− за логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз
автоматска обработка, која има влијание врз мене.
Одговорот во врска со точката 1 од ова барање да ми биде доставен на следната
адреса ________________________, или e-mail адреса ______________________.
Во ___________,
на ден _________ година

Барател,
____________________

2. Јас ,______________________________ како субјект на личните податоци, барам од
контролорот Агенција за посредување при вработување во земјата и странство со
наплата КОНТЕКСТ ВРАБОТУВАЊЕ Скопје да го дополни/ измени/ избрише/ сопре
користењето на моите лични податоци и тоа:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Одговорот во врска со точка 2 од ова Барање, да ми биде доставен на следната
адреса _______________________, или e-mail адреса _______________________.
Во ___________,
на ден _________ година

Барател,
____________________

Напомена:
- Правото на субјектот на лични податоци од точка 1 од ова Барање е предвидено во член 12
од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“
бр.7/05, 103/08, 124/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16) и контролорот е должен да
одговори во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

- Правото на субјектот на лични податоци од точка 2 од ова Барање е предвидено во член 14
од Законот за заштита на личните податоци и контролорот е должен да одговори во рок од 30
дена од денот на приемот на барањето.

