ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКА ПОРАКА

I. OСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ
1.КОНТРОЛОР
Контролор на личните податоци е Нотарска комора на Република Северна Македонија, со
седиште на бул. 8 Септември број 2/2, Скопје, Република Северна Македонија.
2.ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
За офицер за заштита на личните податоци е назначен вработен во Нотарската комора,
Татјана Димитрова, на работно место заменик секретар, чии податоци се објавени на веб страницата
на Нотарската комора.
3.ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА
Личните податоци се собираат и обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на
транспарентен начин и за конкретни, јасни и легитимни цели и нема да се обработуваат на начин што
не е во согласност со тие цели.
За заштита од неовластен пристап и користење на личните податоци на своите корисници и
субјектите за кои обработува податоци, НКРСМ ги презема сите потребни технички и организациски
мерки, согласно: законската регулатива и подзаконските акти кои се однесуваат на заштитата на
личните податоци.
4.КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
При поднесување на електронска порака преку веб страницата на Нотарската комора на
Република Северна Македонија (во натамошниот текст: НКРСМ)–www.nkrm.org.mk, се обработуваат
следните податоци на субјектите на лични податоци:
-име и презиме,
-контакт податоци (e-mail адреса, телефонски број и сл.).
На собирање и обработување подлежат податоците на Лица кои поставуваат прашања,
бараат податоци и информации, имаат поплаки, пофалби или други барања поврзани со делокругот
на работата на НКРСМ.
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II. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
1.Чување на лични податоци
Податоците кои ги собира НКРСМ се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за
постигнување на целта на обработката и се утврдени со рокови на чување на личните податоци на
НКРСМ.
2.Права на субјектот на лични податоци се:
• Да бидат информирани за обработката на личните податоци или право на
информираност за обработката на личните податоци;
• Право на пристап до личните податоци;
• Право на исправка и бришење на личните податоци;
• Право на ограничување на обработката на личните податоци;
• Право на приговор;
• За дополнителни информации и/или остварување на правата за заштита на лични
податоци, секој посетител или корисник може да го контактираат офицерот за
заштита на лични податоци на НКРСМ, чии контакт податоци се објавени на веб
страницата.
3.Право на поднесување на поплаки до НКРСМ
Доколку се смета дека со начинот на кој НКРСМ ги обработува лични податоци, се
повредуваат одредбите на Законот за заштита на личните податоци, може да се поднесе поплака до
НКРСМ, согласно Законот за заштита на личните податоци.
Поплаки може да се поднесат преку веб страницата на НКРСМ или на било кој начин преку
контакт информациите објавени во делот за КОНТАКТ.
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