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1. Вовед 

Податоците и информациите дадени со овој прашалник се со цел подобро разбирање на процесот на работа 

на Друштвото од аспект на обработката на личните податоци.  

Информациите кои ќе ни бидат дадени со овој прашалник ќе послужат исклучиво за целите на подготовка на 

правна документација и воспоставување на систем на безбедност на личните податоци кои Друштвото ги 

обработува.  

Напоменуваме дека пристапот опфатен со овој прашалник, вклучувајќи и видот на прашањата кои имаат за 

цел да дадат разбирање на процесот на работа и обработката на личните податоци, во никој случај не може 

да се смета како сеопфатна анализа која може да ги идентификува сите мерки кои контролорот е должен да ги 

превеземе.  

Од друга страна, точноста на информациите, сеопфатноста на одговорите и другите информации кои 

контролорот ќе изнесе со одговорите понудени во овој прашалник, можат да бидат причина за попрецизно 

анализирање на ризиците и соодветно адаптирање на мерките и системот за заштита на личните податоци кај 

контролорот.   

Доколку од било која причина определени прашања опфатени со овој прашалник не се разбирливи или е 

потребно дополнително образложение со цел да биде даден соодветен одговор, обратете се за појаснување 

на следната контакт адреса: contact@lblaw.com.mk.   

2. Дефиниции 

Одделни изрази употребени во овој Прашалник, го имаат следново значење: 

1. „Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или 

физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое 

може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, 

посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, 

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 на тоа физичко лице; 

2. „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; 

3. „Контролор“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно 

лице основано од државата за вршење на 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; 
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4. „Трето лице“ е секое физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или 

правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, 

кое не е субјект на лични податоци, контролор, обработувач или лице, кое под директно 

овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците; 

5. „Согласност“ на субјектот на лични податоци е секоја слободно дадена, конкретна, 

информирана и недвосмислена изјавена волја на субјектот на личните податоци, преку изјава 

или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични 

податоци; 

6. „Профилирање“ е секоја форма на автоматска обработка на лични податоци, која се состои 

од користење на лични податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со 

физичкото лице, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на 

извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска состојба, 

здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење 

7. „Посебни категории на лични податоци“ се лични податоци кои откриваат расно или етничко 

потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или членство во синдикални 

организации, како и генетски податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат 

на здравјето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото 

лице. 
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ОПШТИ РАЗБИРАЊЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА РАБОТА 

Податоци за вработени ДА НЕ 
Кои од следните податоци за вработените ги поседува Друштвото 

Име и презиме ☐ ☐ 

Адреса на живеење  ☐ ☐ 

Матичен број ☐ ☐ 

Број на лична карта ☐ ☐ 

Телефонски број ☐ ☐ 

Електронска адреса (е-маил) ☐ ☐ 

Податоци за образование  ☐ ☐ 

Документи за образование  ☐ ☐ 

Други документи кои утврдуваат стручност   ☐ ☐ 

Медицински документи (стекнати во процес на вработување) ☐ ☐ 

Медицински документи (стекнати во периодот од почетокот на работниот однос) ☐ ☐ 

Дали друштвото поседува дополнителни податоци за вработени ☐ ☐ 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам образложете какви дополнителни податоци за 
вработените поседува Друштвото 

 

Колку и кои лица вработени во Друштвото (на кои работни позиции) или други лица, имаат пристап до 
податоците за вработените? 

 

Податоци за клиенти, добавувачи или други соработници ДА НЕ 
Име и презиме ☐ ☐ 

Адреса на живеење  ☐ ☐ 

Матичен број ☐ ☐ 

Број на лична карта ☐ ☐ 

Телефонски број ☐ ☐ 

Електронска адреса (е-маил) ☐ ☐ 

Податоци за работна позиција во компанијата каде што е ангажиран (доколку прибавува или 
добавува продукти или услуги преку определена компанија) 

☐ ☐ 

Дали друштвото поседува дополнителни податоци за клиенти, добавувачи или други 
соработници 

☐ ☐ 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам образложете какви дополнителни податоци за 
вработените поседува Друштвото 

 

Кои податоци за клиенти, добавувачи или други соработници сметате дека не се неопходни за исполнување 
на договорните обврски на друштвото, а друштвото сепак ги прибавува? 
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Колку и кои лица вработени во Друштвото (на кои работни позиции) или други лица, имаат пристап до 
податоците за клиенти, добавувачи или други соработници? 

 

Дали друштвото соработува со клиенти, добавувачи или други соработници кои се лоцирани 
надвор од државата? 

☐ ☐ 

Доколку одговорот на претходното прашање е „ДА“, Ве молам образложете од кои земји потекнуваат ваквите 
клиенти, добавувачи или други соработници? Какви видови на лични податоци се пренесуваат кон нив? За 
какви цели е соработката (деловна соработка, лиценцирање, обуки и едукација и сл.)?  

 

Дали друштвото соработува со клиенти, добавувачи или други соработници кои се лоцирани во 
државата, меѓутоа дел или целата услуга ја даваат надвор од државата? 

☐ ☐ 

Доколку одговорот на претходното прашање е „ДА“, Ве молам образложете од кои земји ги даваат ваквите 
услуги, ваквите клиенти, добавувачи или други соработници? Какви видови на лични податоци се 
пренесуваат кон нив? За какви цели е соработката (деловна соработка, лиценцирање, обуки и едукација и 
сл.)?  

 

Дали друштвото е тесно поврзано со други правни лица кои се сметаат за поврзани лица и 
заради тоа може да имаат пристап до личните податоци на Друштвото заради што работат во 
исти простории со правното лице, вработени лица во тоа правно лице вршат работи во 
Друштвото, или пак на било кој друг начин постои поврзаност помеѓу Друштвото и друго правно 
лице од ваков вид? 

☐ ☐ 

Доколку одговорот на претходното прашање е „ДА“, Ве молам образложете од опфатот на лични податоци 
до кои другото правно лице може да има пристап?  

 

Кои од следните надворешни соработници друштвото ги ангажира тековно 
или повремено 

ДА НЕ 

Адвокат ☐ ☐ 

Сметководител ☐ ☐ 

Консултант (правни и економски прашања) ☐ ☐ 

Надворешна ИТ служба  ☐ ☐ 

Хостинг компанија   ☐ ☐ 

Маркетинг агенции ☐ ☐ 
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Посредници, застапници, агенти и други промотори на производи ☐ ☐ 

Други даватели на услуги не споменати погоре ☐ ☐ 

Ве молиме на кратко опишете како е регулиран деловниот однос со надворешните соработници кои се 
ангажирани тековно или повремено од страна на Друштвото? 

 

Какви видови на лични податоци му се доставуваат на надворешните соработници кои се ангажирани 
тековно или повремено од страна на Друштвото? 

 

Колку и кои лица вработени во Друштвото (на кои работни позиции) или други лица, имаат пристап и ги 
доставуваат податоците до горенаведените надворешни соработници? 

 

Опис на процесот на работа 
Ве молиме на кратко опишете го процесот на работа на Друштвото, во делот каде што сметате дека се 
користат или на било каков начин се обработуваат лични податоци? 

 

Ве молиме изнесете дали сметате дека процесот на работа може да биде извршен соодветно успешно, 
доколку некои од горенаведените лични податоци не бидат обработени?  

 

Доколку определен субјект на лични податоци побара од Друштвото да се направат достапни сите податоци 
кои Друштвото ги поседува за тој субјект, дали сметате дека Друштвото е во можност навремено и 
сеопфатно да ги прибави и идентификува ваквите податоци?  

 

Физичка безбедност на податоците 

Кои од следните безбедносни механизми се спроведуваат за физичка заштита на 
личните податоци  

ДА НЕ 

Документите се чуваат во просторија која физички се заклучува (може да се заклучи)  ☐ ☐ 

Документите се чуваат посебни ормани кои пружат дополнителна заштита со заклучување  ☐ ☐ 

Објектот во кој се чуваат документите е обезбеден со аларм  ☐ ☐ 

Објектот во кој се чуваат документите е обезбеден со ангажирање на физичко обезбедување  ☐ ☐ 
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На кој друг начин физички се заштитени документите кои содржат лични податоци во Друштвото? 

 

Кои лица имаат физички пристап до документите кои содржат лични податоци во Друштвото? За кои видови 
документи, овие лица имаат пристап? 

 

Дали постои сериозна опасност од физичко оштетување на документите кои содржат лични податоци поради 
настан како пожар, поплава или друга непогода? Доколку да, опишете колкави се реалните шанси за 
настанување на таков настан? 

 

Дали постои сериозна опасност од физичко оштетување на документите кои содржат лични податоци поради 
кражба? Доколку да, опишете колкави се реалните шанси за настанување на таков настан? 

 

Дали Друштвото може да преземе и дополнителни дејствија за поголема физичка безбедност на 
документите кои содржат лични податоци? 

 

Податоците кои Друштвото ги поседува за субјектите, се добиени на еден од 
следните начини 

ДА НЕ 

субјектот на лични податоци дал согласност за обработка на неговите лични податоци за една 
или повеќе конкретни цели 
(писмена согласност дадена преку изјава или на друг начин) 

☐ ☐ 

обработката е потребна за исполнување на договор каде субјектот на лични податоците 
договорна страна, или за да се преземат активности на барање на субјектот на лични податоци 
пред неговото пристапување кон договорот 

☐ ☐ 

обработката е потребна за исполнување на законска обврска на контролорот ☐ ☐ 

обработката е потребна за заштита на суштинските интереси на субјектот на лични податоци 
или на друго физичко лице, 

☐ ☐ 

обработката е потребна за извршување на работи од јавен интерес или при вршење на јавно 
овластување на контролорот утврдено со закон, 

☐ ☐ 

обработката е потребна за целите на легитимните интереси на контролорот или на трето лице, 
освен кога таквите интереси не преовладуваат над интересите или основните права и слободи 
на субјектот на лични податоци коишто бараат заштита на личните податоци, особено кога 
субјектот на личните податоци е дете 

☐ ☐ 

Друштвото поседува лични податоци, меѓутоа истите не се обработуваат врз основа на ниту 
еден од горенаведените основи 

☐ ☐ 
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Доколку одговорот на претходното прашање е „ДА“, Ве молам образложете доколку Друштвото поседува 
определени лични податоци, меѓутоа истите ги стекнало на друг начин поразличен од горенаведениот. 
Образложете кои видови на лични податоци Друштвото вака ги стекнало, за што ги користи и како ги 
стекнува.  

 

ВИДЕО НАДЗОР 

 ДА НЕ 
Дали во Друштвото се врши видео надзор? ☐ ☐ 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам образложете какви и кои простории се предмет на видео 
надзор 

 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам наведете на колку подружници / локации, се врши видео 
надзор и дали во сите вакви локации видео надзорот се врши идентично? 

 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам наведете колкав временски период се чуваат снимките 
од извршениот видео надзор? 

 

Дали видео надзорот опфаќа и јавен простор? ☐ ☐ 

Дали вработените и другите надворешни лица се известени за вршењето на видео надзорот 
преку истакнато известување на локацијата каде што се врши видео надзорот? 

☐ ☐ 

Ве молиме означете ги целите за вршење на видео надзор во Вашите службени и деловни простории 

Заштита на животот и здравјето на луѓето ☐ ☐ 

Заштита на сопственоста ☐ ☐ 

Заштита на животот и здравјето на вработените поради природата на работата ☐ ☐ 

Обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од службените или деловните 
простории само за безбедносни цели.  

☐ ☐ 

Ве молиме наведете дали видео надзорот се врши преку аналогни и дигитални уреди и софтвер за видео 
надзор? 

 

Ве молиме опишете ја видео околина (со наведување на форматот на снимање, како се пренесуваат 
податоците (врски и комуникации) и како се анализираат, чуваат и презентираат снимките) 
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Ве молам наведете го начинот на управување со системот на видео надзор (алармирање и 
предупредување), врски со други безбедносни и не безбедносни системи 

 

Ве молам опишете ја безбедноста на системот на видео надзор од аспект на доверливост, интегритет и 
достапност на податоците (физичка сигурност, контрола на пристап, превенција од губење и манипулација 
со податоците). 

 

Ве молам наведете го бројот на камери на локацијата/локациите каде што се врши видео надзор? 

 

Дали трето лице (физичко или правно лице, на пр. Агенција за обезбедување) има пристап до 
снимките од извршениот видео надзор? 

☐ ☐ 

Дали доколку определено физички лице побара снимка од видео надзор, истата може да биде 
навремено и сеопфатно да ја прибави таквата снимка? 

☐ ☐ 

 

Информациски систем на Друштвото 

 ДА НЕ 
Дали Друштвото поседува софтвер за вршење на работите? ☐ ☐ 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам образложете какви податоци содржи софтверот и 
какви процеси се извршуваат со истиот 

 

Доколку Друштвото поседува софтвер, дали софтверот дозволува пристап без користење на 
дадени податоци (user / password) 

☐ ☐ 

Дали други надворешни лица (физички или правни лица), имаат пристап до софтверот на 
Друштвото? 

☐ ☐ 

Дали Друштвото поседува веб страна? ☐ ☐ 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам наведете ја истата 

 
 
 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам наведете дали на истата е објавена и политика за 
приватност во која се наведени правата на субјектите на лични податоци 
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Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам наведете дали и какви безбедносни сертификати 
поседува истата 

 
 
 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам наведете дали со истата се прибавува согласност за 
користење на колачиња “cookies”  

 
 
 

Дали Друштвото поседува сервер? ☐ ☐ 

Доколку горенаведеното прашање е „ДА“, Ве молам образложете во какви услови и простории се чува истиот  

 

Дали во Друштвото има вработено лице со единствена задача за вршење на работи од ИТ 
технологии (одржување на веб страна, софтвер, сервер, мрежа на компјутери и сл.? 

☐ ☐ 

Колкав број на вработени (приближно) работат административни работи и задачи, односно 
имаат пристап до работен компјутер? 

 

Дали компјутерите во Друштвото се заштитени со лозинка и пасворд? ☐ ☐ 

Дали секој вработен ангажиран во делот на администрација има посебен компјутер кој може 
само тој вработен да го употребува? 

☐ ☐ 

Ве молам опишете го начинот на употреба на софтверот кој друштвото го употребува од аспект на личните 
податоци 

 

 

Утврдување дали кај контролорот е потребно да изготви Проценка на влијанието врз 
заштита на личните податоци 

 ДА НЕ 

Дали во друштвото обработка на лични податоци за систематско и сеопфатно 
профилирање или автоматско донесување одлуки со цел да се извлечат заклучоци и 
да се донесат одлуки кои произведуваат правно дејство, кои во голема мера влијаат на 
физичкото лице и/или на повеќе лица или кои помагаат при донесување на одлуки за 
нечиј пристап до услуга или некој вид на услуга или некоја погодност? 

(на пр., како што се обработка на лични информации во врска со економски или 
финансиски статус, здравје, лични преференции, интереси, сигурност, однесување, 
податоци за локација, итн.); 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на посебни категории на лични податоци со 
цел профилирање или автоматско донесување на одлуки? 

☐ ☐ 
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Дали во друштвото се врши обработка на посебни категории на лични податоци, т.е. 
податоци што откриваат расно или етничко потекло, политичко мислење, религиозно 
или филозофско уверување или членство во синдикат, како и обработка на генетски 
податоци, биометриски податоци со цел единствено идентификување на лицата, 
здравствени податоци или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација 
на индивидуата? 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обемна обработка на посебни категории на лични 
податоци или на лични податоци поврзани со казнените осуди и казнените дела или 
прекршочната одговорност? 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на лични податоци на деца со цел 
профилирање, автоматско одлучување или за цели на маркетинг или за директно 
понудување на услуги наменети за нив? 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на лични податоци собрани од трети страни 
(лица), кои се земаат во предвид за донесување на одлуки поврзани со склучување, 
раскинување, одбивање или продолжување на договори за давање на услуги на 
физички лица? 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на лични податоци со користење на систематско 
набљудување (мониторинг) на јавно достапен простор во големи размери; 

☐ ☐ 

Дали се употребуваат на нови технологии или технолошки решенија за обработка 
на лични податоци или со можност за обработка на лични податоци што служат за 
анализирање или предвидување на економската состојба, здравјето, личните желби 
или интереси, сигурноста или однесувањето, локацијата или движењето на физичките 
лица; 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на лични податоци преку поврзување, 
споредување или вршење на проверка на сличностите од повеќе извори; 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на лични податоци на начин кој што вклучува 
следење на локацијата или на однесувањето на физичкото лице во случај на 
систематска обработка на податоците за комуникација (метаподатоци) настанати – 
генерирани со употреба на телефон, интернет или други средства (канали) за 
комуникација, како што се GSM, GPS, Wi-Fi, за следење и обработка на податоците за 
локацијата; 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на лични податоци преку користење на уреди и 
технологии, кај кои што доколку настане инцидент може да го загрози здравјето на една 
личност или повеќе лица (субјекти на лични податоци); 

☐ ☐ 

Дали во друштвото се врши обработка на посебни категории на лични податоци на 
вработените кои се користат за единствена идентификација на вработените од страна 
на работодавачот и во други случаи на обработка на податоци за личности – вработени 
од страна на работодавачот преку користење апликација или систем за следење на 
нивната работа, движење и комуникација и слично. (на пр. обработка на лични податоци 
за следење на вршењето на работната обврска, движењето, комуникација и сл.). 

☐ ☐ 
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