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Цел на политиката  
 

Оваа политика се однесува на обработката на личните податоци во рачна и 

електронска обработка што ја врши нашата организација во врска со работните 

односи, како што е опишана во оваа политика. Дополнително со оваа политика 

се опфаќа и начинот на одговор на организацијата на било какво нарушување на 

безбедноста на личните податоци, како и другите права кои се обезбедени 

согласно Законот за заштита на личните податоци.  

 

Оваа политика се однесува на кандидати за вработување, успешни кандидати, 

неуспешни кандидати, сегашни и поранешни вработени, волонтери, 

практиканти, вработени со договор на дело. Овие категории на субјекти на 

лични податоци во оваа политика ги именуваме како релевантни субјекти на 

личните податоци.  

 

„Личен податок” е секоја информација која се однесува на идентификувано 

физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува од тие 

информации. На пример, име и презиме, ЕМБГ, локација, идентификатор 

преку интернет. Во одредени ситуации, личниот податок може да вклучува и 

псевдонимизирани податоци.  

 

„Посебни категории на лични податоци” се лични податоци кои откриваат 

етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или 

членство во синдикални организации, генетски податоци, биометриски 

податоци, податоци кои се однесуваат на здравјето или податоци за сексуалниот 

живот или сексуалната ориентација на физичкото лице. 

 

„Податоци поврзани со осудите за кривични дела” се податоци кои се 

однесуваат на осудите и кривичните дела сторени од физичко лице.   

 

„Обработка на личните податоци“ е секоја операција или збир на операции 

кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, 

автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, 

организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, 

повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, 

објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или 

комбинирање, ограничување, бришење или уништување. 
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Организацијата се обврзува да обезбеди дека личните податоци, вклучително и 

посебните категории на лични податоци и податоците кои се однесуваат на 

осудите за кривични дела се обработуваат во согласност со Законот за заштита 

на личните податоци (во натамошниот текст: „ЗЗЛП“), како и други позитивни 

прописи и вработените се однесуваат во согласност со оваа политика и другите 

поврзани политики. Кога податоците во име на организацијата се обработуваат 

од обработувач, организацијата ќе обезбеди дека обработувачот презема 

соодветни мерки со цел да се продолжи посветеноста на организацијата за 

обезбедување на заштита на личните податоци. Во согласност со ЗЗЛП, 

организацијата е свесна дека е одговорна за обработката, управувањето, 

регулирањето, чувањето и бришењето на сите лични податоци во хартиена 

форма и како електронски запис.  
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Категории на лични податоци кои ги обработуваме  
 
Личните податоци се чуваат во досиејата на персоналот во рамките на системот 

за човечки ресурси во самата организација. Организацијата за субјектите на 

личните податоци ги обработува следниве лични податоци, обединети во 

персонална мапа на секој вработен:  

Основни податоци: 

 име, презиме и татково име на работникот; 

 единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ); 

 ден, месец и година на раѓање; 

 место на раѓање (општина, населено место и држава); 

 пол; 

 живеалиште и адреса (општина, населено место, улица и број и држава); 

 припадност на заедниците; 

Работно место / Плата: 

 Банкарски сметки; 

 Кредити; 

 Работно време; 

Образование: 

 Професија; 

 Училиште; 

 Степен на школска спрема; 

 Степен на стручност; 

 Степен на стручна оспособеност; 

 Завршени програми за стручно оспособување (обука, доквалификација и 

преквалификација); 

 CV и др. податоци во врска со неговото образование и стручна 

оспособеност. 

Здравствени податоци: 

 Инвалидитет; 

 Здравствени прегледи; 

Податоци за отсутност од работа; 

 Податоци за раб.стаж и минатогод.одмор; 

 Податоци за внесен одмор; 

Документи за секој вработен: 

 Сертификат за безбедност и здравје при работа; 

 Реверс за хигиенско-заштитни средства; 

 Лекарско уверение за оспособеност за работа; 
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Субјектите на личните податоци можат дополнително да ja прегледаат Изјавата 

за приватност и другите политики за повеќе информации за причините за 

активностите за обработка на личните податоци, правната основа за обработка, 

како и уништување на личните податоци.  

 

 

Начела за заштита на личните податоци 
 

Сите лични податоци кои се обработуваат од организацијата се:  

 

 обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен 

начин 

 собираат за конкретни, јасни и легитимни цели 

 соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на 

целите заради кои се обработуваат; 

 точни и каде што е потребно, ажурирани, при што ќе се преземат сите 

соодветни мерки за навремено бришење или коригирање на податоците 

што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле 

обработени; 

 обработени на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност на 

личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска 

обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со 

примена на соодветни технички или организациски мерки. 

 

Покрај тоа, личните податоци ќе се обработуваат во согласност со закон 

обезбедувајќи ги сите права на субјектите на личните податоци, како што се:  

 

 правото да биде информиран  

 правото за пристап  

 правото за исправка и дополнување на своите лични податоци 

 правото да се избришат личните податоци  

 правото на ограничување на обработката  

 правото на пренос  

 правото на приговор  
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 правото на автоматско донесување на поединечни одлуки, вклучувајќи и 

профилирање. 

Процедури 
 

Организацијата ги има преземено следниве чекори за заштита на личните 

податоци на субјектите на личните податоци со кои што располага или до кои 

има пристап:  

 

 назначува или вработува лица со конкретни одговрности за:  

o обработка и контрола на личните податоци; 

o сеопфатно разгледување и ревизија на нејзините системи и 

процедури за заштита на личните податоци; 

o преглед на ефективноста и интегритетот на сите податоци кои 

треба да бидат заштитени.  

Воспоставени се јасни обврски за одговрност и отчетност на овие различни 

улоги во организацијата; 

 Обезбедување информации на своите вработени за нивните права за 

заштита на личните податоци, како ги обработува и како ги заштитува 

истите. Овие информации вклучуваат и информации за тоа кои 

активности можат да ги преземат вработените доколку сметаат дека 

нивните податоци се компромитирани на било каков начин; 

 Обезбедување на информации и обуки за своите вработени за 

подигнување на свеста за важноста на заштитата на личните податоци, за 

да се научат како да ги заштитат истите и посебно како да ги третираат 

доверливите информации;  

 Може да даде отчет за сите лични податоци кои ги обработува, од каде 

потекнуваат, како се обработуваат, со кого се споделуваат;  

 Спроведува проценка на ризик како дел од своите активности за ревизија, 

со цел идентификација на ранливости при ракување и обработка на 

личните податоци и преземање мерки за намалување на ризиците и 

потенцијално нарушување на безбедноста на личните податоци во и од 

организацијата;  

 Ја препознава важноста од барање на согласност од субјектите на личните 

податоци за добивање, евидентирање, користење, споделување, 

зачувување и обработка на нивните податоци и редовно ги разгледува 

процедурите за обработка на истите, вклучително и ревизорски извештаи 

што се потребни за следење за сите одлуки за обработка на личните 

податоци врз основа на согласност. Организацијата потенцира дека 
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согласноста мора да биде дадена слободно, треба да е конкретна, 

информирана и недвосмислена. Организацијата ќе побара согласност за 

одредена и индивидуална основа кога тоа е соодветно. На субјектот на 

личните податоци ќе му се обезбедат сите информации во врска со 

активностите за кои се бара согласност. Релевантните субјекти на личните 

податоци имаат апсолутно и непречено право да ја повлечат таа 

согласност во секое време; 

 Воспоставува соодветни механизми за откривање, пријавување и истрага 

на можни или вистински нарушувања на безбедноста на личните 

податоци. Свесна е за својата должност да пријави нарушување на 

безбедноста до Агенцијата за заштита на личните податоци и свесна е за 

можните последици; 

 Е свесна за импликациите кои се појавуваат со пренесување на личните 

податоци во трета земја или меѓународна организација.  

 

Пристап до личните податоци 
 

Субјектите на личните податоци имаат право да бидат информирани дали 

организацијата обработува лични податоци што се однесуваат на нив и имаат 

право да пристапат до истите. Барањата за пристап до личните податоци ќе 

бидат разгледани следејќи ги следниве сумирани упатства:  

 

 Образецот за барање за пристап за да се овозможи пристап до личните 

податоци е достапен  во секој момент по барање на субјектот (вработен, 

кандидат, трети лица) . Барањето за пристап треба да се достави до 

нашиот мејл на kontakt@spektartermo.com.mk; 

 Организацијата нема да наплаќа за овозможување на пристапот, освен ако 

барањето не е очигледно неосновано, прекумерно или се повторува, или 

доколку барањето е поднесено за да се достават копии до други лица, 

различни од субјектот на личните податоци; 

 Организацијата ќе одговори на барањето без одлагање. Пристап до 

податоците ќе се обезбеди најдоцна до законски предвидениот рок од 1 

(еден) месец. Рокот во согласност со законот може да биде продолжен кога 

барањата се сложени или многубројни.  

 

Субјектите на личните податоци мора веднаш да ја известат организацијата, 

доколку сметаат дека нивните податоци не се точни. Организацијата ќе преземе 

итни мерки за исправка на информациите.  
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За дополнителни информации за поднесување на барање за пристап, 

вработените може да се осврнат на Политиката за барање на пристап, достапна 

преку нашио веб сајт на www.spektartermo.com.mk  

Откривање на податоци  
 

Од организацијата може да биде побарано да открие одредени лични податоци 

за било кое лице. Околностите кои може да доведат до откривање на податоци 

на трети лица, пред се, го вклучуваат следново:  

 

 Какви било бенефиции кои вработениот треба да ги добие од трети лица;  

 Лица со попречености – со цел прилагодување за да им се помогне на 

работа; 

 Податоци за здравјето на лицето – со цел усогласување со здравствените 

работни обврски, односно здравствени обврски спрема Фондот за 

здравствено осигрување, за цели на законско боледување; 

 Сектор за човечки ресурси – со цел утврдување дали здравствената 

состојба на лицето влијае на неговата работа; 

 Полиси за осигирување на вработените или пензиски фондови. 

 

Ваков вид на откривање на податоци ќе биде извршен само кога тоа е потребно 

за исполнување на утврдената цел, но не и за други цели.  

 

Безбедност на личните податоци  
 
Организацијата донесува процедури и политики дизајнирани за одржување на 

безбедноста при зачувувње и пренесување на податоците. Повеќе информации 

може да се најдат во Политиката за безбедност на личните податоци при пренос 

на податоци, достапна на [линк, огласна табла, мејл…]. 

 

Покрај тоа, вработeните мора:  

 

 Да се осигурат дека сите досиеја или пишани податоци од доверлив 

карактер се чуваат на безбеден начин и до нив пристапуваат само 

овластените лица, и тоа кога имаат потреба од тоа; 
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 Да се осигурат дека сите досиеја или пишани материјали од доверлив 

карактер не се оставени таму каде што може да ги читаат неовластени 

лица; 

 Редовно да ја проверуваат точноста на податоците кои се внесуваат во 

компјутер – автоматска обработка на личните податоци; 

 Секогаш да ги користат лозинките дадени за пристап до компјутерскиот 

систем и да не ги злоупотребат овозможувајќи пристап на неовластени 

лица; 

 Да чуваат празен компјутерски екран со цел да се осигури дека личните 

податоци не стојат на екранот кога истиот не се користи. 

 

Личните податоци на вработените не треба да бидат чувани во лап-топови, усб-

стикови, ЦД-а или слични уреди, освен ако за тоа не постои овластување од 

офицер за заштита на личните податоци. Личните податоци треба да се 

обработуваат на такви уреди само коа тоа е апсолутно неопходно и тие треба да 

се заштитени со:  

 

 Користење на систем за енкрипција – треба да се креира папка за 

складирање на датотеките на кои им е потребна дополнителна заштита и 

сите датотеки креирани или преместени во оваа папка треба по 

автоматизам да бидат енкриптирани;  

 Преземање на соодветни мерки уредите да не бидат оставени на места 

каде што можат лесно да бидат украдени. 

 

Доколку некој од вработените, односно овластените лица не ги обработува 

личните податоци во согласност со оваа, како и со другите политики и 

процедури за заштита на личните податоци, може да се покрене соодветна 

дисциплинска постапка против него. Санкциите се утврдуваат во зависност од 

тежината на настанатото нарушување на безбедноста на личните податоци.  

 

Меѓународен пренос на лични податоци  
 

Организацијата не врши меѓународен пренос на личните податоци на 

субјектите на личните податоци.  
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Известување за нарушувaње на безбедноста 
 
Кога нарушувањето на безбедноста може да резултира во висок ризик за правата 

и слободите на поединците, ќе се извести Агенциајта за заштита на личните 

податоци во рок од 72 часа од моментот кога организацијата е дознала за 

нарушувањето.  

Субјектите на личните податоци ќе бидат известени директно во случај 

нарушувањето да резултира со висок ризик за правата и слободите на личноста.  

 

Обуки 
 

Новите вработени мора да ги прочитаат и разберат политките за заштита на 

податоците, како дел од нивното отпочнување со работа.  

 

Сите вработени добиваат обука што опфаќа основни информации за 

доверливоста, заштита на личните податоци и дејствијата кои треба да се 

преземат при идентификување на потенцијално нарушување на безбедноста на 

личните податоци.  

 

Сите обработувачи/ревизори/офицери за заштита назначени од организајата се 

соодветно обучени за нивните улоги во согласност со ЗЗЛП.  

 

Сите вработени кои треба да го користат компјутерскиот систем се обучени да 

ги штитат личните податоци на субјектите, да обезбедат безбедност на 

податоците и да ги разберат последиците кои настануваат врз нив и врз 

организацијата од евентуални пропусти и нарушување на безбедноста при 

несоодветно имплементирање на политиките и процедурите на организацијата.  

 

Евиденции 
 

Организацијата води евиденции на операциите на обработка, вклучувајќи ја и 

целта на обработка и периодот на чување на податоците за збирките на личните 

податоци за релевантните субјекти на личните податоци. Овие евиденции се 

ажурираат редовно со цел да ја рефлектираат фактичката состојба на 

операциите за обработка.  
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Офицер за заштита на личните податоци  
 

Офицер за заштита на личните податоци е Марија Даниловска, 

дипл.правник.  

 

Офицерот може да биде контактиран на marija.danilovska@spektartermo.com.mk 

или на телефонот 02/30 84 874; 02/30 84 847. 
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