
 

 
 

 

 
 

1. Контролор на лични податоци Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп 

2. Субјект на лични податоци   

                                     (име и презиме на субјектот) 

 

3. ЕМБГ на субјектот на лични податоци   

4. Телефон за контакт на субјектот на лични 
податоци  

 

5. Електронска пошта на субјектот на лични 
податоци  

 

6. Живеалиште/престојувалиште на субјектот на лични податоци 

6.1. Улица  6.2. Број  

6.3. Општина   6.4. Држава  

 
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ  

(чл.13-а од Законот за заштита на личните податоци) 
 

 
 

Врз основа на членот 13-а од Законот за заштита на личните податоци, ја повлекувам својата согласност за 
обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг, дадена на ден _______________________. По 
повлекувањето на мојата согласност, контролорот нема право да ги обработува моите лични податоци за цели на 
директен маркетинг.  
 
 
Датум: 
 
___________________ 
 
Барател: 
 
______________________ 
(своерачен потпис на барателот) 
 
 
 

Права на субјектот на лични податоци 
 
Во согласност со членот 13-а од Законот за заштита на личните податоци, обработката на личните 
податоци на субјектите за цели на директен маркетинг е дозволена само доколку субјектот на лични 
податоци има дадено претходна согласност за таков вид обработка, освен ако не е предвидено поинаку 
со друг закон. Членот 13-а од Законот за заштита на личните податоци предвидува дека субјектот на 
лични податоци има право во секое време да ја повлече согласноста за обработка на неговите лични 
податоци за цели на директен маркетинг (бесплатно и во секое време), а заради полесно остварување на 
правата на субјектите на лични податоци е составено ова барање.  
 
Барањата на субјектите на лични податоци доставени до контролорот се евидентираат и се 
управуваат од страна на офицерот за заштита на личните податоци на контролорот. Ова барање се 
поднесува во писмена форма до архивата на контролорот. Барањата што не се уредно пополнети или 
уредно потпишани нема да бидат предмет на разгледување. За своето постапување контролорот 
задолжително го известува субјектот на лични податоци. 

 


