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ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ 
 

Со оваа политика на приватност се даваат општи информации за обработката на лични 
податоци кога ја посетувате веб – страницата на Нотарска комора на Република Северна Македонија 
(во натамошниот текст: НКРСМ)–www.nkrm.org.mk.  

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. 
 
1.Контролор на збирки на лични податоци 

Контролор на личните податоци е Нотарска комора на Република Северна Македонија, со 
седиште на бул. 8 Септември број 2/2, Скопје, Република Северна Македонија.  

Личните податоци се собираат за конкретни, јасни и законски утврдени цели и се обработуваат 
на начин што е во согласност со тие цели и во согласност со  Законот за заштита на лични податоци 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 42/2020). 

 
2.Податоци кои подлежат на собирање 
 

• Корисници без и со кориснички профил на веб страницата на  НКРСМ - 
https://www.nkrm.org.mk/ 

НКРСМ автоматизирано собира податоци кои се користат за анализирање на посетите, 
односно користењето на нашата веб страница и нејзината информациска безбедност. Повеќе 
информации за употребата на колачиња се дадени во политиката за користење на колачиња 
објавена на нашата веб страница. 

 

• Лица кои поставуваат прашања, бараат податоци и информации, имаат 
поплаки, пофалби или други барања поврзани со делокругот на работата 
на НКРСМ. 

Овие барања вообичаено  содржат и лични податоци, кои имаат ограничен обем (на 
пример: име и презиме и контакт податоци), треба да се исклучиво поврзани со нивната потреба и 
сè на одговорност на лицето кое ги доставува барањата.  
 
3. Категории на податоци кои се обработуваат 
  
А.) Податоци за навигација 

При посетата на интернет страницата серверот, за секој посетител се креираат логови со 
следниве податоци: 

• IP адреса; 
• Уредот од кој пристапувате, вид и модел; 
• Вашиот оперативен систем; 
• Видот на пребарувачот, plugins и верзија; 
• Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја 

страна; 
• Јазикот на пребарувачот кој го користите; 
• Држава од која пристапувате (се одредува преку IP адресата). 



2 
 

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите 
налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад. 

Самостојно ги одржуваме серверите и сите активности на веб страницата ги спроведуваме 
интерно, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат 
од посетите на нашата веб-страница. 

 
Б.)Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат 

Личните податоци кои ги прибираме од Вашата посета на нашата веб-страница, се оние кои 
Вие доброволно ги доставувате за конкретни цели, како би ни овозможиле да ги оствариме нашите 
надлежности утврдени согласно со закон. 

Пример: име и презиме, адреса, контакт телефон, email и потпис. 
 

4.Како се собираат личните податоци 
Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи: 
• преку Вашето користење на нашата веб страница, вклучувајќи ги овде и формите за 

аплицирање; 
• преку нашиот email: contact@nkrm.mk 
• преку пошта и 
• други форми за контакт кои се достапни на веб страницата. 

 
5.Категориите на корисници на лични податоци 

Активностите на обработка на лични податоци поврзани со on-line услугите достапни преку 
интернет страницата на НКРСМ, се извршуваат од страна на вработените одговорни за овие услуги 
или лицата задолжени за извршување на предметните активности. НКРСМ не споделува податоци за 
корисникот и/или за неговата  посета на веб страницата на НКРСМ, со трети лица, освен во следните 
случаи: 
 

• Во случај на ангажирање на даватели на услуги, ако НКРСМ ги ангажира како 
обработувачи со што ќе бидат обврзани да постапуваат по упатствата на НКРСМ и 
обезбедат заштита на личните податоци кои се обработуваат при обезбедувањето на 
тие услуги. 

• По барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните 
надлежности и само ако постои законски основ за тоа. 

 
6.Време на чување на собраните 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.  
 
7.Права во однос на обработката 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; 
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• 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. 

 
 
8.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. 

 
9.Промена на политиката за приватност 

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува и усогласува соодветно на 
настанатите промени и евентуално согласно законските измени. 
 
10.Заштита од злоупотреби 

НКРСМ ги презема сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните 
податоци од неовластен пристап како и од нивна злоупотреба, користејќи редовни контроли и најнови 
технолошки механизми и достигнувања во оваа област. 
 
  
 


