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Врз основа на член 10, 12 и 14 од Законот за заштита на личните податоци (Службен 

весник на РМ бр.7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), управителите на ДПУ ПОРШЕ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Босна и Херцеговина 4, ја донесоа 

следната: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВО НА ПРИСТАП НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ 

 

Член 1 

Со оваа процедура се опишува постапката за поднесување на барање од страна на 

субјектот на лични податоци за издавање на информации за обемот и целта на 

обработка на неговите лични податоци од страна на Порше Македонија ДООЕЛ Скопје, 

како и за промена, дополнување и бришење на дел од неговите лични податоци.  

 

Член 2 

Субјектот на лични податоци може да побара од Порше Македонија ДООЕЛ Скопје да го 

информира  

-дали се врши обработка на неговите лични податоци; 

-за целите и правната основа на обработката на личните податоци и корисниците или 
категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци; 
-за личните податоци во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци и 
-за логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска 
обработка, која има влијание врз субјектот на лични податоци. 

 

 

За таа цел постои посебен образец, Барање за доставување на информации за 

обработка на личните податоци (Прилог 1), достапна во просториите на Порше 

Македонија ДООЕЛ Скопје 

 

Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до Офицерот за заштита на 

личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните 

податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето. 

 

Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен да одговори на уредно доставеното барање 

од страна на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на 

истото. 

 

Доколку Порше Македонија ДООЕЛ Скопје еднаш одговорил на ваквото барање од 

страна на субјектот на лични податоци, нема обврска повторно да одговори на исто или 

слично барање на тој субјект, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични 
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податоци, освен ако изминале шест месеци од денот на доставувањето на претходното 

барање до новото барање. 

 

Член 3 

Субјектот на лични податоци има право да побара запирање на обработката на неговите 

лични податоци. 

 

Ако барањето е основано, Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен да ја запре 

натамошната обработка на личните податоци. 

 

За таа цел постои посебен образец, Барање за запирање на обработката на личните 

податоци (Прилог 2), достапна во просториите на Порше Македонија ДООЕЛ Скопје. 

 

Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до Офицерот за заштита на 

личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните 

податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето. 

 

Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен да одговори на уредно доставеното барање 

од страна на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на 

истото. 

 

Член 4 

По барање на субјектот на лични податоци  или кога Порше Македонија ДООЕЛ Скопје  

ќе утврди дека податоците се нецелосни неточни и неажурирани или доколку нивната 

обработка не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Порше 

Македонија ДООЕЛ Скопје  е должен да направи дополнување, измена или бришење на 

информации за обработка на личните податоци. 

 

За таа цел постои посебен образец, Барање за дополнување, измена или бришење на 

информации за обработка на личните податоци (Прилог 3), достапна во просториите на 

Порше Македонија ДООЕЛ Скопје. 

 

Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до Офицерот за заштита на 

личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните 

податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето 

 

Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен писмено да го  на уредно доставеното 

барање од страна на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот 

на истото. 
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За извршеното дополнување, измена или бришење наличните податоци Порше 

Македонија ДООЕЛ Скопје е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на 

барањето писмено да го извести субјектот на лични податоци, корисниците на лични 

податоци или трети лица на кои им се откриени личните податоци, освен ако тоа не е 

возможно или ако тоа бара несразмерен напор или трошок. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување на огласната табала во 

просториите на Контролорот. 

 

 

 

 

Скопје, ____.____._______ година   Управители: 

Златко Муцунски 

_________________ 

Кристоф Ерлмосер 

_________________  
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Прилог 1  

  

Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци  

 

Пополнува субјектот на лични податоци  

Име: _____________________________________________  

Презиме: _____________________________________________  

Телефон: _____________________________________________  

Е-маил адреса: _____________________________________________  

Адреса за испраќање на одговор:  

____________________________________________________________  

  

Согласно член 12 од Законот за заштита на личните податоци, барам да ми се издадат 

информации  

за:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Место: ____________ Потпис на субјектот  

  

Датум: ____________ _____________________  

 

Барањето да се достави до Офицерот за заштита на лични податоци на email: 

antonie.nikolovski@porsche.com.mk 

mailto:antonie.nikolovski@porsche.com.mk
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Прилог 2  

  

  

Барање за запирање на обработката на личните податоци  

  

Пополнува субјектот на лични податоци  

Име: _____________________________________________  

Презиме: _____________________________________________  

Телефон: _____________________________________________  

Е-маил адреса: _____________________________________________  

Адреса за испраќање на одговор:  

____________________________________________________________  

  

Барам да се запре обработката на моите лични податоци од страна на ПОРШЕ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.  

Како причини за барањето ги наведувам следните:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Место: ____________ Потпис на субјектот  

  

Датум: ____________ _____________________ 
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Прилог 3  

  

Барање за дополнување, измена или бришење на информации за  

обработка на личните податоци  

Пополнува субјектот на лични податоци  

Име: _____________________________________________  

Презиме: _____________________________________________  

Телефон: _____________________________________________  

Е-маил адреса: _____________________________________________  

Адреса за испраќање на одговор:  

____________________________________________________________  

  

Согласно член 14 од Законот за заштита на личните податоци, барам да се изврши (да се 

обележи  

едно од следните)  

- дополнување  

- измена  

- бришење  

на следните лични податоци:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Место: ____________ Потпис на субјектот  

  

Датум: ____________ _____________________  
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