
Контролор на личните податоци е Друштво за производство, трговија и услуги ИЗДАВАЧКИ 
ЦЕНТАР ТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 93/1 Скопје, Република Северна 
Македонија. 

 
БАРАЊЕ 

за остварување на права на субјектот на лични податоци 
 

1. Контакт-податоци на барателот 
  
Име и презиме:  
Адреса:  
Е-пошта:  
Телефонски број:  
 

2. Доказ за идентитет  
 
Ве молиме со Барањето да приложите и копија/скен од документ за идентификација кој 
содржи и фотографија од барателот. Таа ќе биде искористена само за Ваша идентификација 
и ќе биде уништена по завршување на постапката.  
Контролорот нема да биде во можност да одговори на Вашето барање доколку не сме во 
можност да Ве идентификуваме. 

 

Согласно Законот за заштита на личните податоци, барам:  

1. Право на пристап – потврда од контролорот дали се обработуваат лични податоци за 
мене и доколку се обработуваат, пристап до информациите предвидени согласно член 
19 од Законот за заштита на лични податоци  

2. Право на исправка на неточни лични податоци кои ги обработува контролорот (член 
20)  

3. Право на бришење („право да се биде заборавен“) – барам контролорот да ги избрише 
моите лични податоци што ги обработува (член 21)  

4. Право на ограничување на обработката (член 22) 
5. Право на преносливост на податоците (член 24)  
6. Право на приговор против обработката на личните податоци (член 25), вклучително и 

приговор против автоматизирано донесување на поединечни одлуки (член 26)  
 

* Да се заокружи бројот за бараната информација 

 

 



 

Со цел да одговориме на прашањето брзо и ефикасно, Ве молиме наведете што е можно повеќе 
детали за Вашето барање во празниот простор подолу (на пр., за кои лични податоци станува збор, 
во кој временски период била обработката што Ве интересира, тип на документ и сл.). Доколку има 
потреба, ќе Ве контактираме дополнително.  

Ќе одговориме на Вашето барање откако ќе го потврдиме Вашиот идентитет и ќе ги имаме сите 
неопходни информации да го процесуираме барањето, но не подолго од 30 дена од денот на 
поднесувањето, освен во исклучителни ситуации, за што дополнително ќе бидете известени. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Подносител  на барањето:  

   

_______________________                  ______________________ ______________________ 

        (име и презиме)     (потпис)            (место и датум) 

 


