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Во последните неколку години, трендот на дигитализацијата на услугите што институтциите
им ги нудат на граѓаните е во постојан раст. Дел од факторите што влијаат за сѐ поголемиот
број на е-услуги се зголемената достапност и сѐ почестото користење на интернетот од
страна на граѓаните, потребата за транспарентност и отчетност на институциите,
вклучувањето на Република Северна Македонија кон програмата на Европската Унија за
дигитализација на администрацијата. Од март 2021 година, живеењето и функционирањето
во време на пандемија ја наметна потребата за надградување на дел од постојните е-услуги,
како и развој на сосема нови е-услуги насочени токму кон олеснување на комуникацијата
помеѓу граѓаните и институциите.

Еден од клучните аспекти во воведувањето на квалитетни е-услуги од страна на
институциите е уредувањето на заштитата на личните податоци на граѓаните што ги користат
тие е-услуги. Различни институции нудат различни видови е-услуги и канали за
комуникација со граѓаните, па со самото тоа изнаоѓањето различни модели на системи за
заштита и безбедност на личните податоци е неопходно. Она што е заедничко и се однесува
на сите е-услуги, а кое што институциите треба да го имаат предвид е дека треба да
обезбедат континуиран надзор над техничките и организациските мерки што ги користат за
да ги заштитат личните податоци на граѓаните што ги обработуваат.

ВОВЕД

Овој документ дава преглед на стандардите за заштита на личните податоци поставени во
Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр.42/20), како и
Општата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR-General Data Protection
Regulation) при планирање, креирање и воведување е-услуги од страна на институциите како
и предизвиците со кои институциите ќе треба да се борат при воведувањето на овие
стандарди.
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ЗАШТИТАТА НА ПРИВАТНОСТА КАКО
СОСТАВЕН ЕЛЕМЕНТ ВО РАЗВОЈОТ НА
КВАЛИТЕТНИ Е-УСЛУГИ И АЛАТКИ



1. Усогласување на националното законодавство во областа на заштитата на личните
податоци со тоа на ЕУ

Концептот за заштита на приватноста во Република Северна Македонија прв пат е поставен во
2005 година, со носењето на Законот за заштита на личните податоци („Сл. весник на РМ“
бр.7/05)[1]. Со усвојувањето на овој закон јасно е потврдена определбата за усогласување на
националното законодавство во делот на заштитата на основните човекови права со
Директивата 95/46 на Европскиот парламент и Советот за заштита на личните податоци на
физичките лица и слободното движење на тие податоци[2], Конвенцијата за заштита на лицата
во однос на автоматска обработка на податоци[3], како и дополнителниот протокол кон оваа
конвенција.

Со текот на годините, примената на Директивата 95/46 и националните закони за заштита на
личните податоци, развојот на информатичката технологија, употребата на интернетот, како и
развојот на меѓународните бизниси укажаа на потребата лицата да имаат повеќе контрола над
сопствените лични податоци. Како резултат, во 2016 година беше усвоена Општата регулатива
за заштита на личните податоци (GDPR-General Data Protection Regulation 2016/679)[4]. Оваа
регулатива стапи во сила во мај 2018 година како важечки документ за сите земји членки на ЕУ
и за земјите што обработуваат податоци на лица, државјани на ЕУ.

[1] https://www.dzlp.mk/sites/default/files/pdf/Zakon_za_zastita_na_licnite_podatoci_2005.pdf
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31995L0046
[3] https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b37
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EN
[5] https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_zastita_na_licnite_podatoci.pdf
[6] https://dzlp.mk/sites/default/files/dzlp_strategija_mk.pdf
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2008
Закон за ратификација на Дополнителниот
протокол кон Конвенцијата за заштита на
поединците во поглед на автоматската
обработка на лични податоци, во врска со
надзорните тела и прекуграничен пренос
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 103/08)

2016
Општата регулатива за
заштита на личните
податоци (GDPR-General
Data Protection Regulation
2016/679)

2020
Закон за
заштитата на
личните податоци
(„Службен весник
на РСМ“ бр.42/20)

2005
Закон за ратификација на
Конвенцијата за заштита на лица во
однос на автоматска обработка на
податоци („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 7/05)

2005
Закон за заштитата на личните
податоци („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 7/05)

Со цел усогласување со регулативите на ЕУ, Република Северна Македонија донесе нов Закон за
заштита на личните податоци („Сл. весник на РСМ“ бр.42/20)[5] во февруари 2020 година со
транзициски период за негова целосна примена од 18 месеци, односно, до 24 август 2021
година. Новиот Закон за заштитата на личните податоци во целост е усогласен со Општата
регулатива за заштита на личните податоци 2016/679, со што делумно е исполнета стратешката
цел 1 – „Република Македонија е препознаена како земја што обезбедува соодветно ниво на
заштита на личните податоци“ од Стратегијата за спроведување на правото за заштита на
личните податоци во Република Македонија 2017-2022[6]. Во периодот што следува очекувано е
исполнување на оваа стратешка цел, а со донесување на подзаконските акти и усогласувањето
на секторските закони со Законот за заштитата на личните податоци.

https://www.dzlp.mk/sites/default/files/pdf/Zakon_za_zastita_na_licnite_podatoci_2005.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31995L0046
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EN
https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_zastita_na_licnite_podatoci.pdf
https://dzlp.mk/sites/default/files/dzlp_strategija_mk.pdf


2. Дигитализацијата – услов за обезбедување квалитетни услуги и за зголемување на
транспарентноста на институциите

Спроведувањето на Дигиталната агенда е приоритет на Владата на Република Северна
Македонија. Стратешкиот развој може да се потврди со низата стратегии и акциски планови
во областа на дигитализацијата како што се:

Дел од стратегиите се тесно поврзани со спроведувањето на Дигиталната агенда за Западен
Балкан, која беше донесена во 2018 година како дел од стратегијата на ЕУ за проширување
во регионот. Главни области на оваа агенда се намалување на трошоците на роамингот,
широкопојасниот интернет, развојот на е-влада, е-набавки, е-здравство и дигитални
вештини, градењето капцитети во дигиталната доверба и безбедност паралелно со напорите
за подобрување на дигитализацијата на индустриите и донесување, спроведување и јакнење
на acquis системот.

[7] https://cup.org.mk/publication/9036_Analiza-na-dostapnite-elektronski-uslugi.pdf
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Национална стратегија за одржлив развој во РМ 2009-2030

Национална стратегија за развој на информатичкото општество

Стратегија за спроведување на правото на заштита на личните податоци 2017-2022

Национална стратегија за сајбер-безбедност на РМ 2018-2022

Стратегија за транспарентност на Владата на РСМ 2019-2021

Национален оперативен план за широкопојасен интернет 2019-2029

Во 2020 година, Министерството за информатичко општество и администрација потпиша
договор за пристапување на Република Северна Македонија, кон програмата за дигитална
администрација -ИСА2 на Европската Унија. Станува збор за централна програма на
Европската Унија која поддржува активности за развој на ИКТ во јавната администрација,
давање електронски услуги, и генерално дигитализација во јавниот сектор. По
завршувањето на оваа програма, очекувано е истата да се трансформира во уште поголема
програма именувана Digital Europe, која ќе се занимава со идните стандарди и насоки за
развој на дигиталната агенда, а Република Северна Македонија активно ќе учествува во
дефинирањето на идните решенија и стандарди.

3. Трендови во развој и достапност на е-услуги

Според Анализата на достапните електронски услуги од април 2020 година[7], спроведена
од страна на Центарот за управување со промени, во Република Северна Македонија има
вкупно 136 административни електронски услуги обезбедени од страна на 19 институции, а
кои се достапни преку порталот www.uslugi.gov.mk. Од вкупниот број достапни услуги, 32
проценти од услугите се добиваат целосно преку порталот www.uslugi.gov.mk, додека за 68
проценти од услугите порталот нуди само информации и обезбедува линк до друг
(надворешен) портал, каде што се одвива самиот процес на добивање на услугата. Услугите
што граѓаните најчесто ги користат преку овој портал се поврзани со издавање лични
документи и исправи како и услуги од областа на здравственото осигурување,
образованието, правата од социјална заштита, даноците и животните настани.

https://cup.org.mk/publication/9036_Analiza-na-dostapnite-elektronski-uslugi.pdf
http://www.uslugi.gov.mk/
http://www.uslugi.gov.mk/


Обезбедувањето електронски начин за добивање услуги е сѐ позачестено и кај дел од
општините. Такви примери се мобилната апликација „мЗаедница“, веб-порталот на Центарот
за поддршка за електронско аплицирање до Град Скопје, како и делови од веб-страниците
на одделни општини на кои граѓаните можат да добијат е-услуги. Најчесто граѓаните можат
да поднесат предлог, поплака, да аплицираат за субвенции, за дозволи за градба, да
пријават проблем.

Покрај е-услугите на порталот www.uslugi.gov.mk и е-услугите што ги нудат единиците на
локалната самоуправа, особено популарни се е-услугите и алатките што дополнително им се
нудат на граѓаните, а како што се мобилната апликација за поврат на данок на додадена
вредност - МОЈ ДДВ, порталот за изразување интерес за вакцинација против COVID-19 -
www.vakcinacija.mk, мобилната апликација за следење на оддалеченоста од лица позитивни
со COVID-19 - StopKorona, порталот за поддршка на онлајн-наставата – „Едуино“.[8]

[8] Критериум за избор на наведените е-услуги и алатки е најчестото користење од страна на граѓаните, особено во
последната година, за време на пандемијата на ковид-19.
[9] „Контролор“ е физичко или правно лице, државен орган или правно лице основано од државата за вршење јавни
овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка
на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон
се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.

Заштитата  на  приватноста  како  составен  елемент  во  развојот  на  квалитетни  е-услуги  и  алатки

4

Суштинска разлика постои помеѓу услугите на порталот www.uslugi.gov.mk, е-услугите на
единиците на локалната самоуправа и другите наведени.

4.  Заштита на личните податоци на корисниците–клучен императив за квалитетни е-
услуги

Согласно Законот за заштитата на личните податоци, институциите се контролори[9] на
збирки на лични податоци и треба да го усогласат своето работење со одредбите на законот
преку воспоставување систем за безбедност и заштита на личните податоци. Системот за
безбедност и заштита на личните податоци треба детално да ги дефинира збирките за
заштита на личните податоци, техничките и организациските мерки за заштита на личните
податоци, овластувањата на лицата што вршат обработка на лични податоци, односите со
трети страни, кои во име и за сметка на институцијата обработуваат или користат лични
податоци што првично биле обработени од самата институција.

Е-услугите вклучени во порталот www.uslugi.gov.mk и е-услугите на единиците на локалната
самоуправа претставуваат алтернативен начин за добивање на услугата, а не доплнителна
услуга што граѓаните не би можеле инаку да ја добијат. Сите услуги што се вклучени се
услуги што граѓаните секако можат да ги добијат и по физички, писмен пат. Овие услуги се
поврзани со права на граѓаните што произлегуваат од секторските закони со кои е јасно
пропишана и процедурата за нивно остварување, обемот на податоци потребен за да се
добие услугата, надлежната институција што треба да ја обезбеди услугата, роковите во кои
услугата ќе биде дадена.

Е-услугите како што се МОЈ ДДВ, www.vakcinacija.mk, StopKorona, „Едуино“ се услуги што се
достапни за граѓаните единствено електронски и граѓаните не можат да ги добијат на
поинаков начин. Институциите што ги креирале овие е-услуги имаат законџка надлежност
да ги понудат овие услуги, но истовремено не постојат законски пропишани процедури за
начинот на давање на услугите.

http://www.uslugi.gov.mk/
http://www.vakcinacija.mk/
http://www.uslugi.gov.mk/
http://www.uslugi.gov.mk/
http://www.vakcinacija.mk/


Системот за безбедност и заштита на личните податоци задолжително треба да го дефинира
и начинот на кој граѓаните – субјекти [10]на личните податоци можат да ги остварат своите
права што произлегуваат од законот.

4.1. Начела за обработка на личните податоци

[10] „субјект на лични податоци“ е физичко лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно
врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број, податоци за локација, идентификатор преку
интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски,
ментален, економски, културен или социјален идентитет.
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Во процесот на усогласување, секоја институција треба првично да тргне од проценка на тоа
дали ги исполнува начелата за обработка на личните податоци кои се јасно дефинирани во
Законот за заштита на личните податоци.

4.2. Законитост на обработката на личните податоци при користење е-услуги

„Законитост, правичност и транспарентност“ – личните податоци се обработуваат
во согласност со закон, во доволна мера и на транспарентен начин;

„Ограничување на целите“ – личните податоци се собираат за конкретни, јасни и
легитимни цели и нема да се обработуваат на начин што не е во согласност со тие
цели;

„Минимален обем на податоци“ – личните податоци се соодветни, релевантни и
ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат;

„Точност“ – личните податоци се точни и ажурирани каде што е потребно, 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;

„Ограничување на рокот на чување“ – личните податоци се чувани во форма што
овозможува идентификација на субјектите на личните податоци, не подолго од она
што е потребно за целите заради кои се обработуваат личните податоци;

„Интегритет и доверливост“ – личните податоци се обработени на начин што
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;

„Отчетност“ - контролорот е одговорен за усогласеноста со Законот за заштитата на
личните податоци, при што е должен да ја демонстрира усогласеноста.

При дефинирањето на условите за користење и функционалностите на е-услугите, секоја
институција-контролор што воведува е-услуга треба да почне од јасното дефинирање на
законитоста на обработката на личните податоци на граѓаните – субјекти на личните
податоци при користењето на е-услугата.

Обработка врз основа на законски пропишани процедури
За обработката на личните податоци преку користење на е-услугите вклучени во порталот
www.uslugi.gov.mk и е-услугите на единиците на локалната самоуправа постојат законски
пропишани процедури за начинот на добивање на услугата (примери за ова се услугите како
аплицирање за издавање личен документ, извод од матична книга на родени, аплицирање
за субвенции, поднесување претставка, пријава на проблем и слично).

http://www.uslugi.gov.mk/


Карактеристично во овој случај е тоа што институцијата ги добива барањата електронски, а
потоа формира предмет и ја продолжува постапката за давање на услугата согласно законот
од кој таа услуга произлегува (на пример, Закон за личната карта, Закон за предлози и
претставки, Закон за здравственото осигурување).
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Она што е потребно институциите-контролори дополнително да го регулираат е правната
основа за обработката на личните податоци кои граѓаните – субјекти на личните податоци ги
откриваат при нивното регистрирање на порталот или мобилната апликација. Податоците за
регистрација на секоја е-платформа претставуваат нова збирка на лични податоци која не е
предвидена со закон, па оттука институциите се должни да обезбедат правна основа за
нејзиното постоење. Правна основа во оваа конкретна ситуација е согласноста на граѓанинот
– субјект на личните податоци.

5. Транспарентни информации, услов за поставување на е-услугите

Кога обработката се врши врз основа на согласност, институцијата-контролор е должна да
демонстрира дека субјектот на личните податоци дал согласност за обработка на неговите
лични податоци, односно да има електронски доказ со кој ќе докаже дека конкретниот
субјект на личните податоци се согласил со Политиката за приватност и условите за
користење на е-услугата.

Обезбедувањето отворена информација за обработката на личните податоци, достапна на
локацијата на која е поставена е-услугата е законска обврска на секоја институција-
контролор што нуди е-услуги. Изјавата за приватност е основен документ што ги содржи сите
информации кои му се потребни на субјектот на личните податоци пред тој да почне со
користење на услугата. Освен што дава целосен преглед на начинот на користењето на е-
услугата и обработката на личните податоци, Изјавата за приватност е клучна за да се смета
дека согласноста на субјектот на личните податоци е заснована на претходно информирање.

Обработка врз основа на согласност
Е-услугите како што се МОЈ ДДВ, www.vakcinacija.mk, StopKorona, „Едуино“ се услуги што се
достапни за граѓаните единствено електронски и граѓаните не можат да ги добијат на
поинаков начин. Институциите што ги креирале овие е-услуги имаат законска надлежност да
ги понудат, но истовремено не постојат законски пропишани процедури за начинот на
давање на овие услуги.

Користењето на овие е-услуги е условено со регистрација на граѓаните и откривање на
нивните лични податоци потребни за услугата да им биде достапна. Електронската база на
лични податоци која се креира при користењето на овие е-услуги претставува нова збирка
на лични податоци и секоја од институциите треба да води сметка за начинот на кој
техничките и организациските мерки за безбедност и заштита на личните податоци ќе бидат
применливи и за обработката на личните податоци од оваа збирка. Во овој случај,
единствена правна основа е согласноста на граѓаните за користење на е-услугата.

Субјектот на лични податоци има право да ја повлече согласноста во секое време.
Повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката, заснована на
дадена согласност пред нејзиното повлекување. Повлекувањето на согласноста мора да
биде едноставно, како и нејзиното давање.

За да се смета за комплетна, Изјавата за приватност особено треба да одговори на следните
прашања:

http://www.vakcinacija.mk/
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Прва информација што треба да биде објаснета во Политиката за приватност е кој е
контролор на збирката на лични податоци, односно, кој ја креирал и во чија сопственост е
конкретната платформа, апликација, е-алатка. Оваа информација треба да го содржи името
на контролорот (институцијата) и контакт-податоците. Кон овие податоци треба да се објави
и податокот за име и презиме и контакт-податоците на офицерот за заштита на личните
податоци[11].

5.4. На кој начин се штитат личните податоци?

Категориите на лични податоци што се обработуваат треба да бидат детално наведени. Во
појаснувањето на категориите на лични податоци што се собираат за корисникот на е-
услугата треба да се води сметка за тоа дали на доволно јасен начин е појаснето кои лични
податоци се задолжително потребни за да може да се користи е-услугата, а кои лични
податоци корисникот ги открива по своја волја и нивното (не)откривање не влијае на
квалитетот на е-услугата. Клучно во овој дел е да се обезбеди информација што ќе укаже на
тоа дека личните податоци се соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно
во однос на целите заради кои се обработуваат.

Институцијата-контролор треба да даде до знаење дека има дефинирано соодветни
технички и организациски мерки кои ги презема за да обезбеди заштита на личните
податоци што се обработуваат преку користењето на е-услугите. Сигурносните мерки во
оваа смисла се однесуваат на заштитата од неавторизиран пристап, незаконско откривање,
случајно губење, уништување на податоците, нивоа на верификација на корисникот,
криптирање. Јасно треба да биде дадено до знаење дека пристапот до личните податоци е
ограничен само на лица што со посебно овластување се одговорни за обработката.

5.2.  Кои се целите на обработката на личните податоци и правната основа за
обработката?

Целите на обработката на личните податоци преку користењето на е-услугата треба да бидат
наведени јасно, конкретно, на начин што е лесно разбирлив за корисниците. Инстутуцијата-
контролор треба да обезбеди информација за тоа дека личните податоци нема да бидат
понатаму користени за други цели, различни од првично дефинираните. Дополнително,
треба да биде посочено дали овие цели се поврзани со законска обврска на контролорот (на
пример - за цели на издавање лична карта согласно Законот за личната карта). Доколку, пак,
целите на обработка на личните податоци преку користењето на е-услугата се поврзани со
обработка заснована на согласност (на пример – за цели на изразување интерес за
вакцинација против ковид-19), треба да биде појаснето дека согласноста е правната основа
за обработка. Со обезбедување на овие информации, контролорот обезбедува
транспарентна информација за начинот на кој ги исполнува начелата на „законитост,
правичност и транспарентност“ и „ограничување на целите“.

5.3. Кои категории на лични податоци се обработуваат?

[11] Офицерот за заштита на личните податоци се определува врз основа на неговите стручни квалификации, а
особено врз основа на стручните знаења за легислативата и практиките во областа на заштитата на личните податоци,
како и неговата способност да ги извршува работите што произлегуваат од Законот за заштитата на личните податоци.



5.5. Во кои рокови ќе се чуваат личните податоци?
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Институциите-контролори треба да посветат сериозно внимание на одредувањето на
роковите во кои се чуваат личните податоци обработени при користењето на е-услуга, а за
тоа да обезбедат јасна информација во Изјавата за приватност. За оние услуги што се
поврзани со процедури пропишани со закон, важат роковите предвидени во Листата на
документарен материјал со рокови за негово чување на секоја институција одделно. Овие
рокови лесно се одредуваат бидејќи за нив постојат и законски одредби и одредби од
Законот за архивската граѓа, па институцијата треба да обезбеди само процедура за
бришење и/или уништување на податоците по истекот на роковите.

5.7. Дали постои автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи и профилирање?

Во голем број од случаите освен институцијата-контролор што ја создала е-услугата, пристап
до личните податоци има и друга институција која на одреден начин е вклучена во самото
обезбедување на услугата. Овие релации треба да бидат јасно наведени во Изјавата за
приватност за корисникот да биде информиран кој и за кои цели има пристап до неговите
лични податоци. На пример, порталот www.uslugi.gov.mk е креиран од страна на
Министерството за информатичко општество, на него услуги нудат другите институции, а при
самата регистрација на нов кориснички профил корисникот се редиректира на поддомен, кој
во името содржи име на приватна компанија. Она што недостасува е јасна информација за
тоа кој од вклучените во процесот каква улога има согласно закон, дали приватната
компанија е обработувач, дали другите институции се контролори само на податоците
потребни за давање на е-услугата, дали Министерството за информатичко општество има
пристап само до податоците од корисничките профили. Сите овие релации е потребно да се
регулираат со посебни договори за обработка на личните податоци.

За податоците што се обработуваат со согласност како што се податоците за регистрација на
кориснички профил и податоците за добивање услуга за која нема законски пропишана
процедура, рокот на чување е тесно поврзан со согласноста на корисникот. Доколку
корисникот одлучи да ја повлече согласноста, институцијата-контролор е должна да ги
избрише личните податоци.

5.6. Дали личните податоци се даваат на обработувач или корисник?

Институцијата-контролор треба да обезбеди информации за функционалностите на
алатката, системот преку кој ја обезбедува услугата и притоа да наведе дали врши
автоматско поврзување помеѓу корисниците или дали поседува функционалност со која се
врши профилирање.
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Право на
информирање (член
17 и 18 од ЗЗЛП)

Институцијата-контролор има
обврска да ги информира
субјектите кои податоци ги
собира за нив, за кои цели ги
обработува, колку долго ги чува и
дали ги открива на трети страни.
Институцијата- контролор има
обврска да истакне информација
на својата веб-страница, во
своите деловни простории или да
ја достави информацијата до
субјектите на лични податоци во
хартиена или електронска форма.

Рок на постапување:
Во моментот кога ќе
почне со обработката.

Право на пристап
(член 19 од ЗЗЛП)

На барање на субјектот,
институцијата-контролор има
обврска да му даде детална
информација за податоците што
ги обработува за него.

Рок за постапување:
еден месец од денот
на поднесување на
барањето, а ако
барањето е
комплексно, три
месеци.

Право на исправка
(член 20 од ЗЗЛП)

На барање на субјектот,
институцијата-контролор ќе ги
исправи или дополни неговите
неточни или непотполни
податоци.

Рок за постапување:
15 дена од денот на
поднесување на
барањето.

Право на бришење
(член 21 од ЗЗЛП)

На барање на субјектот,
институцијата-контролор ќе ги
избрише податоците ако е
исполнета целта заради која биле
обработувани, ако субјектот ја
повлекол согласноста за обработка,
ако податоците биле незаконски
обработувани, ако субјектот
приговара на обработката или
заради почитување на законската
обврска на институцијата-
контролор за бришење на
податоците кога веќе не постои
правна основа за обработка.

Рок на постапување:
30 дена од денот на
поднесување на
барањето.
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Право на
ограничување на
обработката
(член 22 од ЗЗЛП)

На барање на субјектот,
институцијата-контролор ќе ја
ограничи обработката на личните
податоци, ако субјектот ја
оспорува точноста на личните
податоци, во периодот додека не
ја потврди нивната точност, ако
субјектот смета дека обработката
е незаконита, но се
спротивставува на бришењето
или ако податоците му се
потребни за остварување правни
барања.

Рок за постапување:
еден месец од денот
на поднесување на
барањето, а ако
барањето е
комплексно, три
месеци.

Право на
преносливост на
податоците
(член 24 од ЗЗЛП)

На барање на субјектот,
институцијата-контролор ќе му ги
пренесе личните податоци во
структуриран, вообичаено
користен и машински читлив
формат или да ги пренесе во
друго друштво. Ова право е
применливо кога се врши
обработка на лични податоци врз
основа на согласност или договор
и кога обработката се врши со
автоматизирани средства.

Рок за постапување:
еден месец од денот
на поднесување на
барањето, а ако
барањето е
комплексно, три
месеци.

Право на приговор
(член 25 од ЗЗЛП)

Врз основа на приговор на
субјектот, институцијата –
контролор ќе ја запре обработката
на податоците за цели на директен
маркетинг и профилирање
поврзано со директниот маркетинг.

Рок за постапување:
еден месец од денот на
поднесување на
барањето, а ако
барањето е комплексно,
три месеци.

Право што
произлегува од
автоматско
донесување одлуки
(член 26 од ЗЗЛП)

Субјектот има право да бара да не
биде предмет на одлука заснована
единствено на автоматска
обработка на податоци, врз основа
на профилирање, ако таа одлука
предизвикува правни последици за
него. Контролорот не смее да
донесе таква одлука ако субјектот
писмено побарал да не се донесе
таква одлука.

Рок за постапување:
еден месец од денот на
поднесување на
барањето, а ако
барањето е комплексно,
три месеци.
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Право на
повлекување на
согласноста
(член 11 од ЗЗЛП)

На барање на субјектот,
институцијата-контролор ќе
престане да врши обработка на
неговите лични податоци.
Повлекувањето на согласноста не
влијае на законитоста на
обработката што се вршела врз
основа на согласноста пред
отповикувањето.

Рок за постапување:
веднаш.

6. Офицер за заштита на личните податоци

Една од позначајните измени со новиот  Закон за заштитата на личните податоци е
зајакнувањето на улогата на офицерот за заштита на личните податоци. Во досегашната
пракса, за офицер за заштита на личните податоци е назначено лице што е вработено на
друго работно место и дополнително треба да ги исполнува задачите што произлегуваат од
Законот за заштитата на личните податоци.Оваа пракса можеби до сега се покажала како
добра, но обемот на работни одговорности и положбата на офицерот согласно новиот закон
го отвораат прашањето дали оваа пракса може и натаму да опстои, особено за институции со
голем број збирки, сериозно голем обем на лични податоци и дополнителни е-услуги за
граѓаните.

За да обебзедат ефикасност во исполнувањето на обврските, институциите-контролори се
должни да обезбедат дека офицерот за заштита на личните податоци соодветно и
навремено е вклучен во сите прашања поврзани со заштитата на личните податоци и да му
дадат поддршка при извршувањето на работите, обезбедувајќи му ги сите неопходни
ресурси и пристапот до личните податоци и операциите на обработка. Дополнително, треба
да биде гарантирано дека офицерот нема да добива никакви упатства од највисокото
раководно ниво во однос на извршувањето на неговите работи.

Покрај сето горе наведено, институцијата треба да обезбеди континуирана едукација на
офицерот  за да осигури дека при извршувањето на своите работи, офицерот ќе биде
подготвен да ги земе предвид ризиците поврзани со операциите на обработката, како и
природата, обемот, контекстот и целите на обработката.

Офицерот за заштита на личните податоци е одговорен за:

информирање и советување на вработените што вршат обработка соодветно на
нивните обврски;

следење на усогласеноста со закон, со други засегнати закони што се однесуваат на
заштитата на личните податоци во Република Северна Македонија, како и со
интерните политики на институцијата-контролор во однос на заштитата на личните
податоци

распределување одговорности, подигнување на свеста и обучување на вработените
што учествуваат во операциите на обработка, како и вршење ревизии за заштита на
личните податоци;

давање совети во однос на процената на влијанието на заштитата на личните
податоци и следење на извршувањето на процената;

соработка со Агенцијата за заштита на личните податоци.
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7. ПРЕПОРАКИ

Со цел обезбедување квалитетни е-услуги што ќе ја олеснат комуникацијата со граѓаните, а
притоа ќе ја поседуваат заштитата на приватноста како вграден и функционален елемент,
институциите треба:

Да креираат методологија за проценка на приоритетни е-услуги и план за
динамиката на нивното развивање. Бројноста на е-услугите не е
правопропорционална со нивниот квалитет, па затоа наместо да се оди кон
масовно дигитализирање на услугите, треба да се процени кои услуги и за кои
категории на граѓани се приоритетни и накој начин соодветно да бидат развиени и
достапни.

Да ги ревидираат постојните интерни акти за заштита на личните податоци, да
направат анализа за потребите за усогласување со новиот Закон за заштитата на
личните податоци и да извршат проценка на внатрешните капацитети, човечки,
технички и финансиски, а кои ќе можат да ги насочат во спроведувањето на
процесот на усогласување.

Да направат анализа на ризикот по приватноста за секоја е-услуга или алатка што
ќе ја креираат. Анализата ќе даде јасна насока за тоа на кој начин ќе треба да се
вгради заштитата на приватноста уште во самото креирање на таа е-услуга или
алатка. На овој начин институциите уште на самиот почеток ќе ги имаат вградено
начелата за безбедност и заштита на личните податоци за новите збирки што ќе
произлезат од користењето на е-услугата.

Да обезбедат транспарентни информации за обработката на личните податоци
при користењето на е-услугите или алатките на местото каде што е достапна и
самата услуга или алатка. Покрај тоа, треба да биде обезбедено лесно и
едноставно остварување на правата на личните податоци од страна на граѓаните,
субјекти на лични податоци.

02

01

03

04

Да назначат офицер за заштита на личните податоци, кој ќе биде професионалец
во областа или на кој ќе му се обезбеди квалитетна едукација и поддршка за да ја
извршува функцијата. Покрај тоа, континуирано треба да ги едуцираат и
вработените што вршат обработка на личните податоци за примената на законот и
интерните акти.

05

Да работат на јакнење на свеста и на дигиталната писменост како клучни за
масовно и доследно користење на е-услугите и алатките од страна на граѓаните.

06




