
 

 
 

 

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  

 

БАРАЊЕ 
ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

(чл. 12 од Законот за заштита на личните податоци) 
 

 
Врз основа на членот 12 од Законот за заштита на личните податоци, како субјект на лични податоци, барам за 

бидам информиран: 

 дали се врши обработка на моите лични податоци; 

 за целите на обработката и за правната основа на обработката на моите лични податоци;  

 за корисниците или за категориите на корисници на кои им се откриваат моите лични податоци; 

 за личните податоци во врска со субјектот на лични податоци и за изворот на податоци; 

 за логиката на автоматизираната обработка (во случај на одлука донесена врз автоматска обработка што  
има влијание врз субјектот на лични податоци). 

 
(се заокружува едно или повеќе од нотираните барања) 

 
Датум:         

 
___________________       
 
 
Барател: 
 
 
___________________       
(своерачен потпис) 
 
Права на субјектот на лични податоци 
 
Во согласност со членот 12 од Законот за заштита на личните податоци, субјектот може да побара да биде информиран за тоа дали 
се врши обработка на неговите лични податоци, за целите и за правната основа на обработката на личните податоци, за 
корисниците или за категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци и др. Во согласност со ставот 2 од 
истиот член, по претходно поставено барање од субјектот, контролорот е должен да му одговори на субјектот на личните 
податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Кога контролорот ќе му одговори на субјектот на личните 
податоци, нема обврска повторно да одговори на истото или на слично барање на тој субјект ако во меѓувреме нема промени на 
нетовите лични податоци, освен ако не изминале 6 месеци од денот на доставувањето на последното 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. 

 
 


