Правилник за обработка на лични податоци

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на обработка на личните податоци од страна на АД
ТЕЦ Неготино (Согласно Законот за заштита на лични податоци, во понатамошниот текст
Контролорот).
Член 2
Обработката на личните податоци во АД ТЕЦ Неготино се води согласно одредбите од Законот за
заштита на личните податоци.
ЧленЗ
Заштитата на личните податоци се гарантира на секое физичко лице без дискриминација заснована врз
неговата националност, раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припадност, пол, јазик,
политички или други верувања, материјална положба, потекло по раѓање, образование, социјално
потекло, државјанство, место или вид на престој или кои било други лични карактеристики.

Член 4
(1) Личните податоци се:
- обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин во однос на
субјектот на личните податоци („законитост, правичност и транспарентност"),
- собираат за конкретни, јасни и легитимни цели и нема да се обработуваат на начин што не е
во согласност сотие цели. Натамошната обработка за цели на архивирање одјавен интерес, за
научни или историски истражувања или за статисти^-ки цели, во согласност со членот 86 став (1) од
Законот за заштита на личните податоци, нема да се смета дека не е во согласност со првичните
цели за кои се собрани личните податоци („ограничување на целите"),
- соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои
се обработуваат („минимален обем на податоци"),
- точни и каде што е потребно ажурирани, при што ќе се презематсите соодветни мерки за
навремено бришење или коригирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги
предвид целите заради кои биле обработени („точност"),
- чувани во форма која овозможува идентификација на субјек~ите на личните податоци, не
подолго од она што е потребно за целите поради кои се обработуваат личните податоци. Личните
податоци може да се чуваат подолго од нивниот рок на чување ако се обработуваат само за целите
на архивирање од јавен интерес, за научни или историски истражувања или за статистички цели во
согласност со членот 86 став (1) од Законот за заштита на личните податоци, а со применување на
соодветни технички и организациски мерки согласно со Законот за заштита на личните податоци,
заради заштита на правата и слободите на субјектот на личните податоци („ограничување на рокот
на чување"),
- обработени на начин кој 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
(„интегритет и доверливост").
Контролорот е одговорен за усогласеноста со ставот (1) на овој член, при што е должен да ја
демонстрира усогласеноста (отчетноста).

Член 5
(1) Обработката на личните податоци е законита, само ако и до оној степен доколку е исполнет
најмалку еден од следните услови:
- субјектот на лични податоци дал согласност за обработка на неговите лични податоци за една
или повеќе конкретни цели,
- обработката е потребна за исполнување на договор каде субјектот на лични податоци е
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.
(2) Одредбите од ставот (1) алинеја 6 на овој член нема да се применува за обработка на
личните податоци од страна на органите на државната власт при спроведување на нивните
надлежности.
Член 6
Ако личните податоци се обработуваат за друга цел различна од целта за која првично биле собрани,
при што обработката не се врши врз основа на согласност на субјектот на личните податоци или врз
основа на закон, кој е неопходна и пропорционална мерка за заштита на целите утврдени во членот
27 став (1) од Ваконот за заштита на лични податоци тогаш контролорот за да утврди дали
обработката за други цели е во согласност со првичната цел за која биле собрани личните податоци,
е должен меѓу другото да ги земе предвид:
- секоја поврзаност помеѓу целите заради кои се собираат личните податоци и целите за
предвидената понатамошна обработка,
- контекстот во кој биле собрани личните податоци, особено во поглед на односите помеѓу
субјектите на лични податоци и контролорот,
- природата на личните податоци, а особено дали се обработуваат посебни категории на лични
податоци согласно со членот 13 Законот за заштита на лични податоци или се обработуваат лични
податоци кои се однесуваат на казнени осуди и казнени дела согласно со членот 14 од Законот за
заштита на лични податоци,
- можните последици од предвидената понатамошна обработка за субјектите на лични
податоци,
- постоењето на соодветни заштитни мерки кои може да вклучуваат криптирање или
псевдонимизација.
Член 7
(1) Кога обработката се врши врз основа на согласност, контролорот е должен да демонстрира
дека субјектот на личните податоци дал согласност за обработка на неговите лични податоци.
(2) Ако согласноста на субјектот на лични податоци е дадена во форма на писмена

изјава која се однесува и на други прашања, барањето за согласност мора да се презентира на начин
кој јасно може да се разликува од другите прашања, во разбирлива и лесно достапна форма,
користејќи јасни и едноставни средства. Секој дел од таквата изјава кој претставува повреда на
одредбите од Ваконот за заштита на лични податоци, не е
обврзувачки.
(3) 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. Пред да даде согласност, субјектот на лични податоци се
информира за тоа, а повлекувањето на согласноста мора да биде еднакво едноставно, како и
нејзиното давање.
(4) Кога се проценува дали согласноста е доброволно дадена, во најголема можна мера се зема
предвид, меѓу другото, дали извршувањето на договорот во кој е вклучена одредена услуга е
условено од давањето согласност за обработка на личните податоци, а која не е потребна за
исполнување на договорот.
Член8
Обработката на личните податоци во врска со осуди за кривични дела или која е поврзана со
заштитни мерки засновани на членот 10 став (1) од Законот за заштита на лични податоци, се врши
само под контрола на надлежен орган на државната власт или кога обработката е дозволена со закон
во кој се утврдени соодветни мерки за заштита во согласност со правата и слободите на субјектите на
личните податоци. Секој сеопфатен регистар на осуди за кривични дела се води под контрола на
надлежен орган на државната власт.

Член 9
Ако целите за кои контролорот обработува лични податоци, не бараат или престанала потребата за
натамошна идентификација на субјектот на личните псдатоци од страна на контролорот,
контролорот не е обврзан да одржува, стекнува или да обработува дополнителни информации за
идентификација на субјектот на личните податоци.
Член 10
(1) Контролорот е должен да преземе соодветни мерки за обезбедување на сите информации и
на секоја комуникација, поврзани со обработката која се однесува на субјектот на личните податоци
на концизен, транспарентен, разбирлив начин и во лесно достапна форма, со користење на јасен
едноставен јазик, особено за информации кои посебно се наменети за дете.
(2) Информациите треба да бидат дадени во писмена форма или со други средства, вклучувајќи
каде што е применливо по електронски пат.
(3) По барање на субјектот на личните податоци, информациите може да се дадатусно, под услов
идентитетот на субјектот на личните податоци да е докажан со други средства.
(4) Контролорот е должен да го олесни остварувањето на гравата на субјектот на личните
податоци.
Член 11
Контролорот за барањето на субјектот на личните податоци е должен да достави информација за
преземените активности до субјектот на личните податоци без непотребно одложување и во секој
случај во период од еден месец од денот на приемот на барањето.

Доколку е потребно овој рок може да биде продолжен за уште два месеци земајќи ги предвид
сложеноста и бројот на барањата. Контролорот го информира субјектот на личните податоци за
секое продолжување во рок од еден месецод денотна приемот на барањето, заедно со причината
за одложувањето. Кога субјектот на лични податоци поднесува барање во електронска форма,
информациите се даваат со користење на електронски средства каде што е можно, освен ако
субјектот на личните податоци побара поинаку.
Член 12
Ако контролорот не презема активности по барањето на субјектот на личните податоци, контролорот
го информира субјектот на личните податоци без одложување и најдоцна во рок од еден месец од
денот на приемот на барањето, за причините за непреземените активности и за можноста за
поднесување на барање до Агенцијата за заштита на личните податици, како и за можноста за
користење на судска заштита согласно со закон.
Член 13
Обезбедената информација и секоја комуникација и сите активности преземени се овозможуваат
без надоместок. Во случај кога барањата од субјектот на личните податоци се очигледно неосновани
или прекумерни, особено во однос на нивниот повторувачки карактер, контролорот можеда:
- наплати надоместок имајќи ги предвид обемот, сложеноста и времето потребно за
обезбедување на информацијата или комуникацијата или постапувањето по барањетоили
- одбие да постапи по барањето.
Докажувањето на неоснованоста или прекумерниот карактер на барањето паѓа на товар на
контролорот.

Член 14
(1) Кога личните податоци се собираат од субјектот на личните податоци, контролорот во
моментот на собирањето на личните податоци, на субјектот на личните податоци му ги обезбедува
следните информации:
1) идентитетот и контакт податоците на контролорот и податоци за неговиот овластен
претставник во Република Северна Македонија;
2) контакт податоци за офицерот за заштита на личните податоци;
3) целите на обработката за коишто личните податоци се наменети, како и правната основа за
обработката;
4) легитимните интереси што ги спроведува контролорот или трето лице, кога обработката се
врши врз основа на членот 10 став (1) алинеја 6 од Законот за заштита на лични податоци;
5) корисниците или категориите на корисници на личните податоци, доколку ги има;
(2) Покрај информациите од ставот (1) на овој член, контролорот во моментот на собирањето
на личните податоци, на субјектот на личните податоци му ги дава следните дополнителни
информации кои се неопходни за обезбедување на правична и транспарентна обработка:
1) временскиот период за кој ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа е невозможно,
критериумите што се користат за одредување на тој период;
2) постоењето на право да се бара од страна на контролорот пристап, исправка или бришење
на личните податоци или ограничување на обработката на личните податоци кои

се однесуваат на субјектот на личните податоци, или право на приговор за обработката, како и
право на преносливост на податоците;
3) постоењето на правото за повлекување на согласноста во секое време, без да се влијае на
законитоста на обработката која била заснована на согласноста пред истата да
биде повлечена,
4) правото на поднесување барање до Агенцијата за заштита на лични податоци ;
5) информација дали давањето на личните податоци е законска или договорна обврска или
услов кој е потребен за склучување на договор, како и дали субјектот на личните податоци има
обврска да ги даде личните податоци и можните последици ако овие податоци не бидат дадени;

Член 15
Кога контролорот има намера и понатаму да обработува лични податоци за цел различна од онаа за
која се собрани личните податоци, контролорот пред понатамошната обработка, на субјектот на
личните податоци му обезбедува информации за другата цел и сите други потребни информации.

Член 16
(1) Кога личните податоци не се добиени од субјектот на личните податоци, контролорот на
субјектот на личните податоци му ги обезбедува следнитеинформации:
1) идентитетот и контакт податоците на контролорот и податоци за неговиот овластен
претставник во Република Северна Македонија;
2) контакт податоци за офицерот за заштита на личните податоци;
3) целите на обработката за коишто личните податоци се наменети, како и правната основа за
обработката;
4) категориите на лични податоци кои се обработуваат;
5) корисниците или категориите на корисници на личните податоци, доколку гиима;
(2) Покрај информациите од ставот (1) на овој член, контролорот на субјектот на личните
податоци му ги дава следните дополнителни информации кои се неопходни за обезбедување на
правична и транспарентна обработка на неговите лични податоци итоа:
1) временскиот период за кој ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа не е возможно,
критериумите што се користат за одредување на тој период;
2) легитимните интереси што ги спроведува контролорот или трето лице, кога обработката се
врши врз основа на членот 10 став (1) алинеја 6 од Законот за заштита на лични податоци;
3) постоењето на право да се бара од страна на контролорот пристап, исправка или бришење
на личните податоци или ограничување на обработката на личните податоци кои се однесуваат на
субјектот на личните податоци, или право на григовор за обработката, како и право на
преносливост на податоците;
4) постоењето на правото за повлекување на согласноста во секое време, без да се влијае на
законитоста на обработката која била заснована на согласноста пред истата да биде повлечена,;

5) правото на поднесување барање до Агенцијата за заштита на лични податоци;
6) изворот на личните податоци и доколку е применливо, дали податоците се од јавно
достапни извори;
(3) Контролорот ги обезбедува информациите наведени во ставовите (1) и (2) на
овој член:
1) во разумен рок по добивањето на личните податоци, но најдоцна во рок од еден
месец, имајќи ги предвид посебните околности под кои личните податоци се
обработуваат;
2) ако личните податоци се користат за комуникација со субјектот на личните податоци,
најдоцна при остварување на првиот контакт со субјектот на личните
податоци или
3) ако е предвидено откривање на друг примач, најдоцна до моментот кога личните
податоци се откриени за прв пат.
(4) Кога контролорот има намера и понатаму да обработува лични податоци за цел
различна од онаа за која се собрани личните податоци, контролорот пред понатамошната
обработка, на субјектот на личните податоци му обезбедува информации за другата цел и
сите други потребни информации како што е наведено во ставот (2) на овојчлен.

Член 17
Контролорот овој правилник ќе го објави на огласна табла, официјалната веб страница, со што се
овозможува лесна достапност.
Член 18
Правилникот стапува во сила со денот на донесување.

Офицер за заштита на лични податоци: Александра Методиева

РЕТСЕДАТЕЛ
Небојша Стојановиќ

