
 

   

 
БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
1. Барател  

Име и презиме:  Телефон:  

Адреса на 

живеење: 

 Е-маил:  

 
2. Категорија на субјекти на лични податоци на која припаѓате 

 вработен/a  

 Апликант 

 

 

 Волонтер 

 надворешен соработник 

 учесник на активности  

 
3. Опис на барањето за пристап до лични податоци 

 

Согласно член 19 од ЗЗЛП1, барам од ЕПИ да ме информира за следново  
(Ве молиме, означете ги полињата за кои барате информација):  

 Дали ЕПИ врши обработка на моите лични податоци?  

 Кои се целите на обработката на моите лични податоци?  

 Кои категории на лични податоци ги обработува ЕПИ за мене?  

 Дали и на кои корисници или категориите на корисници им се откриваат моите лични податоци?  

 Во кој рок се чуваат моите лични податоци?  

 Кои се изворите од кои се собираат овие податоци?  

 Дали ЕПИ донесува одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци, кои имаат правни последици 
врз мене?  

 Дали ЕПИ врши пренос на моите личните податоци во трета земја или меѓународна организација  

ЕПИ има обврска да постапи по барањето во рок од еден месец од денот на прием. Доколку е потребно 
овој рок може да биде продолжен за уште два месеци. 

*Барам да ми се обезбеди копија од моите лични податоци, согласно членот 19 став (3) од ЗЗЛП   

 
Потпис: ____________                                                          Датум: ____________ 
 
 

 

Одговорот на ова Барање, доставете го: 

на мојата адреса на живеење  

на мојата e -маил адреса    

 

                                                           
1 Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на СРМ бр.42/2020) 



 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:  
 

Информации кои се доставуваат  
на субјектот на личните податоци 

Опис 

назив и седиште и контакт податоците на 
контролорот (назив, седиште, веб страница, 
телефон, е-маил итн.) 

 

контакт податоци за офицерот за заштита на 
личните податоци (име и презиме, адреса, е-
маил, телефон итн.) 

 

информација за целите и правната основа за 
обработката 

 

информација за легитимните интереси што ги 
спроведува контролорот или трето лице, кога 
обработката се врши врз основа на членот 10 став 
(1) алинеја 6 од ЗЗЛП (доколку е применливо) 

 

информација за корисниците или категориите на 
корисници на личните податоци, доколку ги има 

 

информација за пренесување лични податоци во 
трета земја или меѓународна организација 
(доколку е применливо) 
 

 во случај на пренос на личните податоци 
согласно со член 50 или член 51 или член 53 
став (1) втор потстав од ЗЗЛП, да се наведат 
соодветните или прифатените заштитни 
мерки 

 

 



  

   

информација за временскиот период за кој ќе се 
чуваат личните податоци, а ако тоа е 
невозможно, критериумите што се користат за 
одредување на тој период 

 

информација за постоењето на право на пристап, 
исправка или бришење на личните податоци или 
ограничување на обработката на личните 
податоци кои се однесуваат на субјектот на 
личните податоци, или право на приговор за 
обработката, како и право на преносливост на 
податоците 

 

информација за постоењето на правото за 
повлекување на согласноста во секое време, без 
да се влијае на законитоста на обработката која 
била заснована на согласноста пред истата да 
биде повлечена 

 

информација за правото на поднесување барање 
до Агенцијата согласно ЗЗЛП 

 

информација за постоењето на автоматизиран 
процес на одлучување, вклучувајќи го и 
профилирањето  

 

 

Офицер за заштита на лични податоци 
Име и презиме:  
Контакт (е-маил, телефон): 

Датум 

Потпис:  

 
 


