
 

 

 
Барање за пристап до лични податоци 

 
Пополнува субјектот на лични податоци 
Име и презиме:    _____________________________________________ 
Телефон:     _____________________________________________ 
Е-маил адреса:    _____________________________________________ 
Адреса за испраќање на одговор:  _____________________________________________  
Категорија на субјект:             _____________________________________________ 
(може да изберете некоја од следниве категории: клиент, вработен, апликант за 
вработување, субјект на директен маркетинг, соработник по основ на договор)   
Согласно Член 19 од ЗЗЛП, барам од МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје  да ме информира за 
следново:  

(Заокружете го редниот број) 

1. Дали МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје  врши обработка на моите личните податоци? 

2. Кои се целите на обработката на моите лични податоци ? 

3. Кои категории на лични податоци ги обработувате? 

4. Дали и на кои корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични 

податоци? 

5. Во кој рок се чуваат моите лични податоци? 

6. Кои се изворите од кои се собираат овие податоци? 

7. Дали донесувате одлуки врз основа на анатомска обработка на податоци, кои 

имаат правни последици врз мене? 

8. Дали вршите пренос на моите лични податоци во трета земја или меѓународан 

организација? 

Документ кој го доставувам во прилог на ова барање е доказ на мојот идентитет. 
 Важно:  
- За да постапиме по Вашето барање потребно е да сме сигурни за Вашиот идентитет. Ве 

молиме да доставите копија или скенирана слика од  документ за Ваша идентификација. 
Доколку не сме сигурни дека Вие сте лицето за кое тврдите дека сте, ќе го одбиеме Вашето 
Барање. 

- Доколку извршувањето на Вашето Барање е спротивно од законот, ние ќе го одбиеме 
Вашето Барање. 

- Ние ќе одговориме на Вашето Барање во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. 

- Согласно Законот за заштита на лични податоци, можеме да наплатиме разумен 
надоместок земајќи го во предвид обемот, сложеноста и времето за обезбедување на 
информациите или да одбиеме да постапиме доколку барањето е неосновано и 
прекумерно. 

Барател,        Датум 

_________________              ___________________ 


