
Согласно одредбите на член 9, член 16, член 17, член 18 и член 19 од 

Законот за заштита на личните податоци ( „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 42/2020) и член 6 став 4 од Правилникот за безбедност на 

обработката на личните податоци („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 122/2020) донесена е следната: 

 
 

П О Л И Т И К А 

за системот на заштита на личните податоци на 

Здружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ - Скопје 

 

Здружението Ц.С.И. НАДЕЖ-Скопје е максимално посветено на целосна и 

законска заштита на приватноста на сите посетители на нашата интернет страница, 

како и заштитата на личните податоци на сите наши членови и основачи, на нашите 

органи на управување, поддржувачи, помагатели, експерти, стручни соработници, 

корисници на нашите услуги од сите области на социјалните, воспитни и образовни 

проектни активности заради чија реализација е регистрирано здружението.  

Во нашата Политика се опфатени информативни содржини за сите процеси 

за управување со системот за заштита на личните податоци, за основните цели, 

принципи и  методи на собирање, архивирање и обработка на сите лични податоци 

со кои ќе се сретнеме во текот на нашето функционирање, за субјектите на лични 

податоци и нивните права и обврски, за видовите на лични податоци кои ги чуваме 

и обработуваме и за управувањето со ризикот при обработката и пренесувањето на 

личните податоци на трети лица во земјава или во странство. 

 
Цели заради кои се врши обработка на личните податоци 

 
Личните податоци ги обработуваме согласно Статутарните цели и задачи 

заради кои е регистирано Здружението и согласно општо прифатените цели и 

принципи на Законот за заштита на личните податоци и подзаконските акти кои 

произлегуваат од законот донесени од државната Агенција за заштита на личните 

податоци, усогласено со Одлуката за утврдување на стандардни договорни 

клаузули за пренос на лични податоци во трети земји  како и во склад со Одлуката 

на Европската комисија 2021/914 од Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот 

парламент и на Советот CELEX бр.32021D0914.  

 Личните податоци на вработените или ангажираните лица се обработуваат 

за целите на управување со човечките ресурси и заради реализација на програмата 

за работа и на визијата и мисијата на Здружението. 

 
 



Принципи и начела на обработката на личните податоци 

 

Законитост  

 

Личните податоци во Здружението се собираат и се обработуваат врз база на 

целосна доверливост за конкретни, јасни и со законски основ утврдени цели и се 

чуваат, се обновуваат и се обработуваат во форма која овозможува само 

идентификација на субјектите на личните податоци и тоа не подолго од времето 

што е потребно за целите поради кои се собираат и обработуваат податоците.  

Подолго  од нивниот рок на чување, може да се чуваат само оние лични 

податоци кои се неопходни за научни истражувања или статистички цели и заради 

заштита на правата и слободите на субјектот на личните податоци. 

 

Транспарентност во комуникацијата 

 

Во Здружението  се обработуваат личните податоци врз основа на 

претходно добиена согласност од субјектите на личните податоци, обезбедена на 

пропишан образец и во законска форма.  

Обработувачот на лични податоци кај Контролорот ги обработува личните 

податоци до степен кој е неопходен за остварување на комуникација и за достава 

на документација или различни видови на социјална помош и поддршка. при што 

во сите случаи и во секое време сме отворени, јасни и разбирливи за целната група 

на субјекти на лични податоци со кои соработуваме и на кои им помагаме преку 

нашите проекти. 

 

Принцип на обработка на минимален обем на податоци 

 

Ги обработуваме само оние податоци кои се потребни, соодветни и 

релевантни за реализација на нашите социјални, здравствено-едукативни, 

културно-просветни и рекреативни проекти и ограничени сме само на она што е 

неопходно за остварување на пошироки општествени и заеднички интереси.  

 

Точност 

 

Применуваме соодветни мерки за контрола на точноста на личните 

податоци кои ги обработуваме и вршиме нивно континуирано ажурирање, 

навремено бришење и корегирање на нецелосни или погрешно внесени лични 

податоци. 

 

 



Контролор на збирки на лични податоци 

 

Контролор на личните податоци е Здружението Центар за социјални 

иницијативи НАДЕЖ Скопје, со деловно седиште на  ул.„Гвадалахара“ бр.20 во 

општина Шуто Оризари. 

Здружението со цел унапредување на квалитетот на животот на децата и 

возрасните спроведува практична и научна работа, доброволна соработка и 

поттикнување на активности во областа на социјалната помош, помагање на млади 

лица и семејства и соработка со меѓународни организации и институции од ист или 

сличен вид кои работат на спроведување проекти од областа на човековите права и 

социјални проекти од областа на каритативната заштита на најзагрозени категории 

на население. 

 

Податоци кои можат да се собираат 

 

Може се да собираат податоци поврзани со следните категории лица: 

- Посетители на интернет страната https://.csinadez.mk - податоци за анализирање 

на пристапот и посетеноста на веб-страната на Здружението, при што користиме 

задолжителни и статистички веб колачиња „Cookies“ со цел да се подобри 

корисничкото искуство на посетителите на нашата апликација.  

- Личните податоци на сите наши членови, основачи, управни органи, подржувачи, 

стручни соработници, експерти, претставници на државни институции или на 

странски организации и асоцијации, учесници во едукативни, воспитно-образовни 

или друг вид активности, баратели на нашите услуги од областа на пружање 

социјална помош и поддршка и други физички или правни лица во интерактивни 

случаи кога поднесуваат одредени барања за добивање на помош, биографии, 

лични документи, или предлози преку контакт формата. Сите наведени акти 

необврзувачки содржат основни информации за идентитетот на испраќачот и 

вообичаени податоци за остварување на контакт и е-пошта. 

 

Податоци кои се обработуваат 

 

При користење на веб страната на Здружението, платформата за секој 

посетител креира посебни логови со следните податоци: 

- Време на посета на веб страната; 

- URL на страната од која е препратена посетата; 

- Видот на пребарувач и неговата верзија; 

- Официјалниот јазик кој се користи на пребарувачот; 

- Интернет (IP) адресата од која се пристапува; 

- Јазикот на пребарувачот кој се користи и 

- Држава од која се пристапува на веб страната на Здружението . 
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Начин на собирање на личните податоци 

 

Единствените лични податоци кои ги собираме од регистрацијата на 

корисникот се оние кои корисникот доброволно ги доставува за конкретни цели и 

тоа се најчесто податоци за име и презиме, поштенска адреса, контакт телефон, 

факс и е-маил адреса. 

 

  Личните податоци ги собираме :  

-Преку  користење на  веб страната на Здружението од надворешни лица, 

вклучувајќи ги тука и формите за аплицирање; 

-преку  e-mail: admin@csinadez.mk 

-преку пошта и 

-лично на рака во канцеларијата на Здружението или при пополнување на листи за 

регистрација на субјектите кои земаат учество на нашите работилници, обуки, 

натпревари, квизови  и други едукативно - наставни  или културно - рекреативни 

активности. 

 

Категориите на корисници на лични податоци 

 

Активностите на собирање, чување и обработка на лични податоци 

поврзани со on-line услугите достапни преку интернет страницата на Здружението, 

се извршуваат од страна на вработените лица овластени од страна на законскиот 

зстапник на Здружението, одговорни за пружање на потребните услуги или лицата 

задолжени за извршување и координирање на проектните активности со претходно 

овластување дадено од раководното лице на Здружението. 

 

Време потребно за чување на собраните податоци 

 

Податоците кои се прибираат се чуваат во согласност со закон и за период 

потребен за постигнување на целта на обработката, при што роковите се утврдени 

во интерен акт „Правилник за роковите на чување и за начинот на правење 

сигурносни копии, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачувани 

лични податоци на Здружението“. 

Серверските логови автоматски се бришат на секои 15 дена, освен по 

исклучок доколку тоа го налагаат потребите за истражување на евентуален вирус 

или злонамерен напад. 
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Правата на субјектите во однос на обработката на лични податоци 

 

Секој субјект на лични податоци има право : 

-да биде информиран за обработката на неговите лични податоци 

-да има пристап до личните податоци кои за него ги има контролорот 

-да даде претходна писмена согласност за обработка на пропишан образец 

-да бара да се изврши исправка и бришење на евентуални грешки или недостатоци 

во личните податоци 

-да бара ограничување на нивото на  обработка на личните податоци  

- да биде информиран за соодветните зашитни мерки кои се преземаат при секој 

пренос на неговите лични податоци и 

-да вложи приговор против обработката на неговите лични податоци, освен по 

исклучок ако обработката  е неопходна за реализација на работи од јавен интерес. 

 

За дополнителни информации поврзани со правата за заштита на лични 

податоци да се контактира назначениот офицер за заштита на лични податоци чии 

контакт информации се објавени на веб страната на Здружението и содржат име и 

презиме, телефонски број и е-маил адреса за контакт со назначениот офицер. 

 

Споделување и размена на податоци со трети страни 

 

Не споделуваме ваши лични податоцим за посетата на нашата веб страна. 

 

Пренос на лични податоци на  трети страни практикуваме само во следните 

случаи: 

 

-кога ги проследуваме вашите иницијативи, пријави или барања до надлежни 

министерства и други државни органи на управата, до центри за социјални работи, 

јавни установи од областа на социјалната политика, инспекторати, културни и 

образовни институции и здравствени установи од чии услуги имаат потреба 

субјектите на лични податоци. 

-по барање на судовите, полицијата или јавното обвинителство за вршење на 

нивните законски надлежности, 

-за меѓународна размена на искуства и постигнати резултати и 

-за развивање на меѓународна соработка во областа на интелектуална, научна, 

социјална и економска сфера. 

 

Преносот на личните податоци го вршиме согласно нашиот интерен акт 

„Правилник за пренос на лични податоци“, изработен врз основа на Законот за 

заштита на лични податоци и усогласен со Одлуката за утврдување на стандардни 

договорни клаузули за пренос на лични податоци во трети земји. 



Кога податоците се пренесуваат во земји членки на Европската Унија и на 

Европскиот економски простор, за секој пренос официјално ја известуваме 

Агенцијата за заштита на личните податоци во рок од 15 дена пред пренесување на 

податоците. 

Преносот на личните податоци во земји кои не припаѓаат на Европската 

Унија, се врши исклучиво доколку се исполнети највисоките заштитни мерки за 

обезбедување на тајност и неповредливост на личните податоци и од страна на 

Здружението испраќач на податоците и од третата страна која ги прима и 

обработува на најбезбеден начин личните податоци. 

 

Користење на „колачиња“ 

 

За да го збогатиме вашето on-line искуство користиме колачиња, технологии 

и услуги за прикажување на персонализирани содржини, рекламирање на нашите 

проекти и складирање на вашите преференции на вашиот компјутер. Поимот 

колаче претставува низа на информации што веб страната ги чува на компјутерот 

на посетителот и пребарувачот на посетителот му ги дава на веб страната секогаш 

кога посетителот ќе се врати. Со продолжување на движењето низ нашата веб 

страна со прифаќање на сите поставки за колачиња, се согласувате со користењето 

на законските услови за приватност. 

 

Промена на политиката за приватност 

 

Нашата политика за приватност редовно ќе ја менуваме, дополнуваме и 

ажурираме, адекватно на настанатите промени во нашите проектни активности и 

согласно новите законски измени во областа на заштита на личните податоци и 

примена на Европското законодавство кое ја регулира оваа област. 

  

Право на поднесување на барање до Агенцијата за заштита на 

личните податоци 

 

Секое лице кое смета дека со начинот на обработка на личните податоци во 

нашето Здружение се повредуваат одредбите на Законот за заштита на личните 

податоци, може да поднесе барање на пропишан образец до Агенцијата за заштита 

на лични податоци како надзорно тело, по кое ќе се постапува, согласно член 97 од 

Законот за заштита на личните податоци. 

                           

                              

 


