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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1607.

ОБЈАВА

Северноатлантскиот Договор, склучен во Вашингтон на 4 април 1949 година, ратификуван со Закон од
страна на Собранието на Република Северна Македонија на 11 февруари 2020 година и објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број
36/2020 од 12 февруари 2020 година, влегува во сила
во однос на Република Северна Македонија на 27 март
2020 година.
10 април 2020 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ
ПОДАТОЦИ
1608.
Врз основа на член 66 став (6) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКАТА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат упатства за постапување на контролорите при применувањето на техничките и организациските мерки за обезбедување на
безбедност на обработката на личните податоци.
Поимник
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следново значење:
1. Доверливост е пристап до личните податоци
единствено од лица кои имаат овластување за нивна
обработка од страна на контролорот;
2. Интегритет е заштита на точноста на личните податоци, при што се гарантира дека личните податоци
се точни, целосни и ажурирани;
3. Достапност е непречен пристап и континуирана
расположливост (business continuity) на информацискиот систем на кој се врши обработка на личните податоци од страна на овластените лица;
4. Автентикација е постапка која што овозможува
потврдување на идентитетот на овластеното лице кое
се најавува и пристапува на информацискиот систем на
кој се врши обработка на личните податоци;
5. Неотповикливост е обезбедување на потврда на
автентичноста на идентитетот на овластеното лице кое
се најавува на информацискиот систем при што овластеното лице не може да ја негира преземената активност или дејствие;
6. Безбедносен ризик, е веројатност на случување
на настан кој може да резултира со компромитирање,
особено случајно или незаконско уништување, губење,
менување, неовластено откривање на личните податоци, или неовластен пристап до пренесените, зачуваните или на друг начин обработени лични податоци (во
натамошниот текст: ризик);

7. Управување со ризик е идентификација, оценка
и негова класификација, која опфаќа координирана
примена на ресурси на контролорот за минимизирање,
набљудување и контрола на веројатноста и сериозноста која што може да произлезе при обработката на личните податоци, а која може да предизвика материјална
или нематеријална штета врз процесите со кои се врши
обработка на личните податоци;
8. Систем за заштита на личните податоци е збир од
документирани политики, кодекси на практика, насоки,
процедури и работни инструкции донесени од страна
на контролорот, а кои се во функција на спроведување
на техничките и организациските мерки за обезбедување безбедност на обработката на личните податоци
согласно прописите за заштита на личните податоци;
9. Авторизиран пристап е овластување доделено на
овластеното лице за обработка на личните податоци, за
користење на одредена информатичко комуникациска
опрема или за пристап до одредени работни простории
на контролорот;
10. Администратор на информацискиот систем е
лице овластено за планирање и за применување на технички и организациски мерки, како и за контрола на
обезбедувањето тајност и заштита на обработката на
личните податоци;
11. Документ е секој запис кој содржи лични податоци и истиот може да биде во електронска или хартиена форма, да се чува на медиум и во информатичко комуникациската опрема која се користи за обработка на
податоците, да се доставува преку пошта или да се пренесува преку електронско комуникациска мрежа.
12. Информатичка инфраструктура е целата информатичко комуникациска опрема на контролорот, во
рамките на која се собираат, обработуваат и чуваат
личните податоци;
13. Информациски систем е систем со кој може да
се обработуваат личните податоци со цел да бидат достапни и употребливи за секој кој што има право и потреба да ги користи;
14. Инцидент е секоја аномалија која влијае или може да влијае на тајноста и заштитата на личните податоци;
15. Контрола на пристап е операција за доделување
на пристап до личните податоци или до информатичко
комуникациската опрема со цел проверка на овластеното лице;
16. Овластено лице е лице вработено или ангажирано кај контролорот кое има авторизиран пристап до документите и до информатичко комуникациската опрема на кои се обработуваат лични податоци;
17. Лозинка е доверлива информација составена од
множество на карактери кои се користат за проверка и
автентикација на овластеното лице;
18. Колаче (cookie) е информација која што се креира и испраќа од веб-серверот до веб пребарувачот, а која потоа се испраќа назад, како непроменета информација од веб-пребарувачот секогаш кога повторно ќе се
пристапи до веб-серверот кој ја креирал информацијата.
19. Работна станица е секој уред (десктоп, лаптоп)
кој поврзан во мрежа претставува дел од опремата на
контролорот, а на кој, односно со кој се врши обработка на личните податоци во информацискиот систем;
20. Медиум е физички уред кој се користи при обработка на личните податоци во информацискиот систем, на кој податоците можат да бидат снимени или од
кој истите можат да бидат повторно вратени; и
21. Сигурносна копија е копија на личните податоци содржани во електронските документи, кои се зачувани на медиум за да се овозможи нивно повторно враќање.

12 мај 2020

Примена
Член 3
Одредбите од овој правилник се применуваат и при
обработка на личните податоци од страна на обработувачот на збирка на лични податоци.
Одржување на информацискиот систем
Член 4
(1) Физичките или правните лица кои вршат одржување на информацискиот систем на контролорот треба
да ги применуваат прописите за заштита на личните
податоци и донесената документација за технички и
организациски мерки.
(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат и ако физичките или правните лица вршат обработка на личните податоци на контролорот.
Пренос на лични податоци во трети земји
Член 5
Во случај на хардверско и/или софтверско одржување или на други активности на информацискиот систем може да се врши пренос на лични податоци во трети земји само согласно условите утврдени во прописите за заштита на личните податоци.
II. БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ
ПОДАТОЦИ
Систем за заштита на личните податоци
Член 6
(1) Според најновите технолошки достигнувања,
трошоците за спроведување и природата, обемот, контекстот и целите на обработката, како и ризиците со
различен степен на веројатност и сериозноста за правата и слободите на физичките лица, контролорот е должен да воспостави систем за заштита на личните податоци преку примена на соодветни технички и организациски мерки за да обезбеди ниво на безбедност соодветно на ризикот.
(2) Техничките и организациските мерки од ставот
(1) на овој член, особено опфаќаат:
- псевдонимизација и криптирање на личните податоци;
- способност за обезбедување на континуирана доверливост, интегритет, достапност и отпорност на информацискиот систем за обработка;
- способност за навремено, повторно воспоставување на достапноста до личните податоци и пристапот до
нив во случај на физички или технички инцидент; и
- процес на редовно тестирање, оценување и евалуација на ефективноста на техничките и организациските мерки со цел да се гарантира безбедноста на обработката.
(3) Контролорот врши оценка и ажурирање на техничките и организациските мерки при што секогаш ги
применува оние мерки кои се соодветни на времето во
кое се дизајнираат и имплементираат, а согласно најновите технолошки достигнувања (a state of the art
technology).
(4) Процесот за управување со системот за заштита
на личните податоци од ставот (1) на овој член е дефиниран во Политиката за системот за заштита на личните податоци на контролорот кој треба да им одговара
на природата, обемот и сложеноста на активностите
коишто контролорот ги врши при обработката на личните податоци и ризиците на коишто е изложен.
(5) Контролорот е должен Политиката од ставот (4)
на овој член да ја ревидира и усогласува согласно промените во неговото работење.
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Управување со ризик
Член 7
(1) Контролорот при утврдувањето и процената на
ризикот (управување со ризик) ги зема во предвид ризиците кои се поврзани со обработката, особено од случајно или незаконско уништување, губење, менување,
неовластено откривање на личните податоци или неовластен пристап до пренесените, зачуваните или на друг
начин обработени лични податоци.
(2) Управувањето со ризикот од ставот (1) на овој
член ги опфаќа следните фази:
а) список (преглед) на сите процеси со кои се врши
обработка на лични податоци;
б) процена на ризиците за секој процес на обработка на лични податоци;
в) спроведување и проверка на планираните мерки;
и
г) спроведување на периодични безбедносни проверки.
(3) Списокот на процеси со кои се врши обработка
на личните податоци од став (2) точка а) на овој член
преку целосно или делумно автоматизирана обработка
на личните податоци или друга обработка на лични податоци, треба најмалку да ги опфати:
- хардверот (на пример: сервери, лаптопи, хард дискови и други медиуми);
- софтверот (на пример: оперативни системи и софтверски програми развиени за потребите на контролорот);
- комуникациски канали (на пример: оптички
кабли, интернет, безжична мрежна технологија – WiFi);
- документи во хартиена форма (на пример: печатени документи, фотокопии).
(4) Процената на ризиците од став (2) точка б) на
овој член, треба најмалку да ги опфати:
(а) утврдување на потенцијалните влијанија и ефекти врз правата и слободите на физичките лица на кои
се однесува и тоа за следните потенцијални закани, односно настани:
- неовластен пристап до личните податоци;
- непосакувани промени на личните податоци; и
- привремена или целосна недостапност до личните
податоци.
(б) идентификување на изворите на ризик кој што
може да биде причина за секој непосакуван настан, а
имајќи ги предвид внатрешните и надворешните човечки ресурси (на пример: администраторот на информацискиот систем, овластеното лице, надворешниот напаѓач, конкурент), како и другите внатрешни и надворешни извори (на пример: вода, опасни материјали, пожар,
вирус).
(в) идентификување на можните закани кои би можеле да се случат преку медиуми од кои зависат личните податоци (на пример: хардвер, софтвер, комуникациски канали, документи во хартиена форма, итн.), а
кои може да бидат:
- употребени на несоодветен начин (на пример: злоупотреба на овластувањата, грешка при ракување);
- изменети (на пример: „заразен“ софтвер или хардвер – keylogger, инсталирање на злонамерен софтвер,
итн);
- изгубени (на пример: кражба на лаптоп или губење на мемориски уред – УСБ);
- набљудувани (на пример: гео-локација на опремата);
- оштетени (на пример: вандализам, деградација заради природно абење);
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- преоптоварени (на пример: медиумот за складирање е целосно пополнет, denial of service attack и сл.).
(г) Утврдување на постојни или планирани мерки
што овозможуваат решавање на секој ризик (на пример: контрола на пристап, сигурносни копии, информациска ревизорска трага, безбедност на просториите,
криптирање или анонимизација).
(д) Оценување на сериозноста и веројатноста на ризиците, во однос на претходните елементи предвидени
во овој став (на пример: скала што може да се користи
за проценка: занемарлива, умерена, значајна и максимална).
(5) Контролорот задолжително врши спроведување
и проверка на планираните мерки од став (2) точка в)
на овој член, а со цел да се обезбеди дека тие се применуваат и тековно се тестираат.
(6) Контролорот задолжително спроведува периодични безбедносни проверки од став (2) точка г) на
овој член, за што се подготвува акционен план, чија
имплементација се следи од страна на раководството
на контролорот.
Нивоа на мерки за безбедност на обработката на
личните податоци
Член 8
(1) Земајќи ги предвид природата, обемот, контекстот и целите на обработката, како и ризиците со различна веројатност и сериозноста за правата и слободите на физичките лица, контролорот е должен да примени соодветно ниво на технички и организациски мерки
кое ќе биде пропорционално и на активностите за обработка на личните податоци.
(2) Техничките и организациските мерки од ставот
(1) на овој член се класифицираат во две нивоа:
- стандардно; и
- високо.
(3) Во согласност со ставот (1) од овој член, контролорот кој обработува лични податоци за помалку од 10
вработени како единствена збирка на лични податоци,
нема обврска да примени технички и организациски
мерки освен ако постои веројатност дека обработката
која што ја врши претставува ризик за правата и слободите на субјектите на личните податоци, ако обработката не е повремена или обработката вклучува посебни
категории на лични податоци или лични податоци поврзани со казнени осуди и казнени дела.
Примена на нивоа на мерки за безбедност на
обработката на личните податоци
Член 9
(1) Контролорот е одговорен за усогласеноста во
однос на нивото на мерки за безбедност на обработката
на личните податоци кое ќе го примени во согласност
со членот 8 од овој правилник, при што треба да обезбеди соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и заштита од нивно случајно губење, уништување или оштетување.
(2) Контролорот ја демонстрира примената на мерките според барањата утврдени во ставот (1) на овој
член, вклучувајќи ги причините и основите за изборот
на примената на стандардното, односно високото ниво.
III. СТАНДАРДНО НИВО
Документација за технички и организациски мерки
Член 10
(1) Контролорот во Политиката за системот за заштита на личните податоци ги утврдува и начелата за
безбедност и заштита на личните податоци.
(2) Врз основа на Политиката за системот за заштита на личните податоци, контролорот донесува подетални политики и процедури во кои се опишани тех-
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ничките и организациски мерки за овластените лица
кои имаат пристап до личните податоци и до информацискиот систем и информатичка инфраструктура.
(3) Документираните процеси од ставот (2) на овој
член особено се однесуваат на:
- идентификацијата, оценката и класификацијата на
ризикот на процесите со кои се врши обработка на личните податоци (анализа на ризик);
- општ опис на техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката
на личните податоци соодветно на ризикот;
- активности за обука и подигнување на свеста на
раководството и вработените за приватноста и безбедносните ризици во контролорот;
- дизајнирање, развивање и одржување на софтверските програми за обработка на личните податоци, а особено
од аспект на техничка и интегрирана заштита на личните
податоци (Data protection by design and by default);
- начинот на обезбедување на автентикација на овластените лица во информацискиот систем;
- начинот на обезбедување на контрола на пристап
до информацискиот систем;
- начинот на обезбедување евиденција за секој
пристап до информацискиот систем (на пример до:
оперативните системи, заштитниот ѕид (firewall), серверот дизајниран специјално за употреба како сервер за
датотеки (file server), базите на податоци, системот (софтверот) за управување со документи (DMS System),
софтверот за управување со врски со клиенти (CRM
Software) и сл.);
- начинот на управување со инциденти (инциденти
кои ја нарушуваат доверливоста, интегритетот или достапноста на личните податоци);
- начинот на обезбедување на опремата на контролорот на која се врши обработка на личните податоци;
- начинот на обезбедување на преносливите медиуми;
- начинот на заштита на внатрешната мрежа на контролорот;
- начинот на обезбедување на серверите и веб-страницата на контролорот;
- начинот на евидентирање и чување на документацијата за софтверските програми за обработка на личните податоци;
- начинот на обработка на личните податоци кои се
псевдонимизирани;
- начинот на обработка на личните податоци кои се
криптирани;
- обврските и одговорностите на администраторот
на информацискиот систем и на овластените лица при
користење на документите и информатичко комуникациската опрема;
- начинот и процесите за пријавување, реакција и
санирање на инциденти;
- начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци;
- начинот на уништување на документите, како и за
начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите;
- физичка безбедност;
- начинот на ангажирање и контрола на надворешни субјекти (обработувачи);
- динамика и начин на вршење на периодични контроли, како и процесите за вршење на внатрешна контрола; и
- други мерки кои контролорот ги применува врз
основа на анализата на ризикот.
(4) Документацијата од ставовите (2) и (3) на овој
член, контролорот ја менува и дополнува кога ќе се
направат промени во информацискиот систем и информатичката инфраструктура, а најмалку еднаш годишно
врши нејзино оценување, евалуација и ажурирање.
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1. Технички мерки
Автентикација на овластените лица
Член 11
(1) Контролорот обезбедува најавата во информацискиот систем да се врши преку единствен идентификатор кој се поврзува само со едно овластено лице.
(2) Во согласност со ставот (1) од овој член
единствениот идентификатор контролорот може да го
обезбеди преку:
- информација која единствено овластеното лице ја
знае (на пример: единствено корисничко име и лозинка
за секое овластено лице, при што лозинката треба да
биде составена од комбинација на најмалку осум алфанумерички карактери букви (мали и големи), симболи,
броеви и интерпукциски знаци;
- нешто што само овластеното лице го поседува (на
пример: паметна картичка – smart card);
- нешто што овластеното лице е, или го прави (на
пример: дигитален потпис); и
- други начини на автентикација кои според најновите технолошки достигнувања, а во контекст на извршената анализа на ризикот обезбедуваат единствен
идентификатор кој се поврзува само со едно овластено
лице.
(3) Автентикацијата на овластените лица, контролорот ја врши најмалку преку еден од наведените начини
од ставот (2) на овој член. Во зависност од анализата
на ризикот, за одредени овластени лица или за сите,
може да се примени и комбинација од два или повеќе
фактори на автентикација (на пример: единствено корисничко име и лозинка во комбинација со употреба на
паметна картичка).
(4) Контролорот задолжително води евиденција за
овластените лица кои имаат авторизиран пристап до
документите и информацискиот систем, како и воспоставува постапки за идентификација и проверка на
авторизираниот пристап.
(5) Кога проверката се врши врз основа на корисничко име и лозинка, контролорот секогаш ги применува правилата кои ја гарантираат нивната доверливост
и интегритет при пријавување, доделување и чување на
истите, при што лозинките задолжително автоматски
се менуваат по изминат определен временски период
врз основа на анализата на ризикот кој не може да биде
подолг од три месеци.
Обезбедување на опремата на која се врши
обработка на личните податоци
Член 12
(1) Контролорот е должен да обезбеди примена на
технички мерки со кои се обезбедува опремата на која
се врши обработка на личните податоци и тоа:
- автоматизирано одјавување од информацискиот
систем после изминување на определен период на неактивност (не подолго од 15 минути). За повторно активирање на системот, контролорот треба да обезбеди
дека овластените лица пристапуваат со примена на автентикацијата во согласност со член 11 од овој правилник;
- во случај на одреден број на неуспешни обиди за
најавување на информацискиот систем, кои се во спротивност со политиките за автентикација на контролорот, треба да се обезбеди автоматизирано отфрлање од
информацискиот систем. Бројот на неуспешни обиди
контролорот го определува соодветно на ризикот и
природата на работата и работните процеси во однос
на обработката на личните податоци, но не повеќе од
пет последователни неуспешни обиди;
- инсталиран заштитен ѕид (firewall) и ограничување на овластените порти за комуникација на оние што
се строго неопходни за правилна работа на софтверските програми инсталирани на работните станици на
контролорот;

- редовно ажуриран антивирусен софтвер и дефинирана политика за редовни ажурирања на софтверските
програми;
- конфигурирани софтверски програми така што
безбедносните ажурирања да се вршат автоматски;
- зачувување на податоците на корисниците на серверите на контролорот за кои редовно се прави сигурносна копија, а во случај кога податоците се зачувуваат
локално, задолжително со мерки за синхронизација или
со резервни дополнителни мерки за заштита врз основа
на анализа на ризикот;
- ограничување на опцијата за приклучување на
преносливите медиуми (УСБ, надворешни хард дискови и сл.) кон системите со примарна важност;
- исклучен автоматски режим на работа за преносливите медиуми (Disable autorun for removable media);
- алатките за далечинска администрација мора да
бидат нагодени на начин што претходно задолжително
треба да обезбедат согласност од корисникот (овластеното лице) на работната станица пред каква било интервенција на самата работна станица;
- нагодување на информацискиот систем кое ќе
обезбеди дека корисникот (овластеното лице) на работната станица може да забележи дали се врши далечинска администрација, како и за тоа кога истата завршила
(на пример со прикажување на порака на екранот дека
далечинската администрација завршила); и
- приклучување на информацискиот систем (компјутерите и серверите) на енергетска мрежа преку уред
за непрекинато напојување.
(2) Покрај мерките од ставот (1) на овој член, врз
основа на спроведената анализа на ризик, доколку се
утврди за потребно, контролорот ги применува и следните мерки:
- забрана на работа со преземени софтверски програми кои не доаѓаат од безбедни извори;
- ограничување на употребата на софтверски програми што бараат администраторски права;
- бришење на податоците што се наоѓаат на работна
станица која треба да се предаде;
- во случај работната станица да биде компромитирана, задолжително испитување и по можност пронаоѓање на изворот, како и каква било трага од упадот во
информацискиот систем на контролорот, со цел откривање дали се загрозени и други елементи;
- безбедносен надзор на софтверот и хардверот што
се користи во системот на контролорот, вклучувајќи и
редовно следење на тимот за брза реакција (MKDCIRT) во однос на неговите предупредувања и совети
за ранливости откриени во софтверот и хардверот;
- ажурирање на софтверските програми кога се
идентификуваат и ги коригираат критичните недостатоци;
- инсталирање на ажурирања на оперативните системи со автоматска верификација согласно процената
на ризик, а најмалку еднаш неделно; и
- подигнување на нивото на свесност во однос на
тоа, на што овластените лица треба да се посветат и податоци за контакт на лицата што треба да ги контактираат во случај на инцидент или појава на необичен настан што влијае на информациите и комуникацијата на
системите на контролорот.

Сегрегација на должности и одговорности

Член 13
(1) Контролорот ги утврдува овластените лица кои
треба да имаат пристап до информацискиот систем при
што обезбедува јасна поделба на должностите и одговорностите според правилото „потребно е да знае“, односно дека овластеното лице ќе има пристап само до
оние лични податоци за кои има неопходна потреба заради извршување на своите должности.
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(2) Контролорот обезбедува повлекување на правата на пристап веднаш по престанокот на овластувањата
за пристап.
(3) Контролорот врши проверка и ажурирање на
привилегиите за пристап до информацискиот систем на
овластените лица. Проверката се врши за периоди кои
се определуваат врз основа на анализата на ризикот, а
најмалку квартално.

Контрола на пристап до информацискиот
систем

Член 14
(1) Овластените лица задолжително имаат авторизиран пристап само до личните податоци и информатичко комуникациската опрема кои се неопходни за извршување на нивните работни задачи.
(2) Контролорот воспоставува механизми за да се
оневозможи пристап на овластените лица до личните
податоци и информатичко комуникациската опрема со
права различни од тие за кои се авторизирани.
(3) Администраторот на информацискиот систем
кој е овластен од контролорот, ги доделува, менува или
одзема привилегиите на авторизираниот пристап до
личните податоци и информатичко комуникациската
опрема само во согласност со критериумите кои се утврдени од страна на контролорот.

Обезбедување евиденција за секој пристап
(logs)

Член 15
(1) Со цел да обезбеди идентификување на секој неовластен (измамнички) пристап или злоупотреба на
лични податоци, како и да се утврди потеклото на овие
инциденти, контролорот воспоставува и води евиденција за секој пристап до информацискиот систем –
logs (на пример: од оперативните системи, од заштитниот ѕид (firewall), серверот дизајниран специјално за
употреба како сервер за датотеки (file server), базите на
податоци, системот (софтверот) за управување со документи (DMS System), софтверот за управување со
врски со клиенти (CRM Software) и сл;
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член треба да
ги содржи особено следните податоци: име и презиме
на овластеното лице, работната станица од каде се
пристапува до информацискиот систем, датум и време
на пристапување, лични податоци кон кои е пристапено, видот на пристапот со операциите кои се преземени при обработка на податоците, запис за авторизација за секое пристапување, запис за секој неавторизиран пристап и запис за автоматизирано отфрлање од
информацискиот систем.
(3) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се
внесуваат и податоци за идентификување на информацискиот систем од кој се врши надворешен обид за
пристап во оперативните функции или личните податоци без потребното ниво на авторизација.
(4) Операциите кои овозможуваат евидентирање на
податоците од ставовите (2) и (3) на овој член треба да
бидат контролирани од страна на офицерот за заштита
на личните податоци и/или од друго овластено лице од
контролорот кое ги има потребните знаења и вештини,
но нема администраторски привилегии и истите задолжително треба да бидат нагодени на таков начин што
нема да може да се деактивираат. Во однос на евиденцијата на податоците за пристап, контролорот може
да користи и алатки кои податоците ги генерираат во
едноставна и лесно разбирлива форма за читање.
(5) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се чува
најмалку пет години.
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(6) Офицерот за заштита на личните податоци врши
контрола на податоците од ставовите (2) и (3) на овој
член, најмалку еднаш месечно и изготвува извештај за
извршената проверка и за констатираните неправилности.
(7) Контролорот ги известува овластените лица за
воспоставениот систем за евиденција за пристап до информацискиот систем.
(8) Контролорот обезбедува заштита на системот за
евиденција за пристап до информацискиот систем, од
било каков неовластен пристап, особено на лицата чија
активност се евидентира на системот за евиденција.
(9) Контролорот обезбедува дека овластените лица
за управување со системот за евиденција за пристап до
информацискиот систем го известуваат раководството
за која било аномалија или безбедносен инцидент, веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од моментот на инцидентот.
(10) Контролорот ја известува Агенцијата за заштита на личните податоци за секое нарушување на безбедноста на личните податоци, а доколку постои веројатност да предизвика висок ризик за правата и слободите на физичките лица, и субјектите на личните податоци за да можат да ги ограничат последиците од нарушувањето на безбедноста.
(11) Контролорот не смее да ги користи информациите од евиденцијата за пристап до информацискиот
систем за цел различна од таа дека информацискиот
систем се користи соодветно (на пример: употреба на
записите за мерење на часовите на вработениот претставува злоупотреба на информацискиот систем).

Обезбедување на преносливите медиуми

Член 16
(1) Контролорот согласно анализата на ризикот од
нарушување на безбедноста на личните податоци во
случај на кражба или друг начин на загуба на преносливите медиуми (мобилна опрема) на кои се врши обработка на личните податоци применува соодветни
технички мерки.
(2) Техничките мерките од ставот (1) на овој член
го опфаќаат најмалку следното:
- подигање на свеста на овластените лица за специфичните ризици поврзани со користење на преносливи
медиуми (на пример: кражба на опремата) и утврдените процедури за намалување на овие ризици;
- спроведување на мерки за правење на сигурносна
резервна копија или синхронизација на мобилните работни станици, со цел да заштитат од губење на зачуваните податоци;
- мерки за криптирање за заштита на мобилни работни станици и медиуми за мобилно складирање (лаптоп, УСБ, надворешни хард-дискови, ЦД-РОМ, ДВД,
итн.). На пример: повеќето лаптопи вклучуваат функционалност што овозможува да се криптира нивниот
хард диск поради што секогаш кога е можно, е препорачливо да се користи оваа опција); и
- употреба на услуги во облак (cloud services) за
правење на сигурносни копии само по претходна анализа на нивните услови и безбедносни гаранции.
(3) Покрај мерките од ставот (2) на овој член, врз
основа на спроведената анализа на ризик, доколку се
утврди за потребно, контролорот може да ги примени и
следните мерки:
- поставување на филтер за приватност на екраните
на мобилните работни станици што се користат на јавни места, или употреба на мобилни работни станици
со интегриран филтер за приватност;
- ограничување на обемот на податоци кои може да
се зачуваат на мобилните работни станици на она што
е строго неопходно со дополнителна заштита и ограничување за време на патувања, особено во странство;
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- спроведување на дополнителни мерки за заштита
од кражба (на пример кабел за безбедност, видливо
обележување на опремата итн) и мерки што ги намалуваат негативните ефекти (на пример автоматско заклучување, криптирање); и
- кога мобилните уреди се користат за собирање податоци во движење (на пример: лични асистенти, паметни телефони, лаптопи, итн.), шифрирање на податоците на самиот уред. Исто така, заклучување на уредот
по неколку минути неактивност и прочистување на податоците собрани веднаш штом се пренесат во информацискиот систем на контролорот.

Заштита на внатрешната мрежа

Член 17
(1) Контролорот обезбедува заштита на својата
внатрешна мрежа преку овозможување само на неопходните мрежни функции потребни за обработка на
личните податоци, а особено преку:
- ограничување на пристапот до интернет со блокирање на несуштински услуги и сервиси (VoIP, peer to
peer, итн.);
- управување со Wi-Fi мрежата кое опфаќа користење на најсовремените методи на криптирање (на пример: WPA2 или WPA2-PSK и со употреба на комплексна лозинка која на определен временски период се менува);
- Wi-Fi мрежата која е отворена за употреба на лица
кои не се овластени (на пример надворешни посетители) задолжително да биде одвоена од внатрешната
мрежа;
- во случај на далечински пристап, задолжително
воспоставување на VPN конекција, со задолжителна
автентикација на овластеното лице (на пример: паметна картичка, уред за генерирање лозинка за еднократна
употреба – OTP и слично);
- обезбедување ниту еден административен панел
за управување со содржина и нагодување на системот
да не биде директно достапен преку интернет (далечинското одржување задолжително да се изврши преку
VPN); и
- ограничување на мрежниот сообраќај со филтрирање на влезниот/појдовниот сообраќај на опрема со
заштитен ѕид, прокси сервери, итн (на пример: ако веб
серверот користи HTTPS, да се обезбеди влезниот сообраќај да биде преку портата 443 и со блокирање на
сите други пристапи).
(2) Контролорот врз основа на анализата на ризикот, покрај мерките наведени во ставот (1) од овој
член, може да примени и други мерки со кои ќе ја зајакне заштитата на својата внатрешна мрежа.

Обезбедување на серверите

Член 18
(1) Контролорот согласно анализата на ризик е должен на врвот на својата листа од аспект на примената
на технички и организациски мерки да ги има своите
сервери на кои се централизира обработката на голема
количина на лични податоци. При тоа контролорот ги
применува особено (најмалку) следните мерки:
- единствено овластени лица кои ги имаат потребните знаења може да имаат пристап до алатките и административни панели на серверите;
- примена на овластувања со помалку привилегии
за лицата кои не се администратори на информацискиот систем (вообичаени операции за стандардни корисници);
- примена на посебна политика за креирање и употреба на лозинките за администраторите на информацискиот систем (на пример: промена на лозинките по
секое заминување на администраторот, употреба на повеќе факторска лозинка...);

- инсталирање на сите важни ажурирања (updates)
за оперативните системи и за апликациите во временски интервал врз основа на анализата на ризикот, но не
подолго од седмично ажурирање со нагодување на системот за автоматско ажурирање (auto update);
- правење на сигурносни копии и нивна редовна
проверка; и
- примена на TLS протокол (со замена на SSL13)
или друг протокол што обезбедува шифрирање и автентикација, како минимум за каква било размена на
податоци преку интернет и потврда на нејзината соодветна примена преку соодветни алатки.
(2) Во случај кога се врши администрирање на базите на податоци, контролорот ги применува најмалку
следните мерки:
- употреба на персонализирани профили за пристап
до базите на податоци и креирање на посебно корисничко име за секоја апликација (specific account for
each application); и
- примена на мерки против напади преку инјектирање на SQL код, скрипти и слично.

Обезбедување на веб-страницата
на контролорот

Член 19
(1) Контролорот кој има своја веб-страница треба
да примени технички мерки со кои ќе го гарантира точниот идентитет на страницата (pharming prevention), како и доверливоста на информациите што ги испраќа
или ги собира преку веб-страницата, и тоа особено преку следните мерки:
- имплементација на криптографски протокол (TLS
заменувајќи го SSL) на сите веб страници на контролорот (ако има повеќе од една), користејќи ја единствено најновата верзија и со проверка на неговата правилна имплементација;
- задолжителна употреба на криптографски протокол (TLS) за сите страници од веб-страницата, вклучително и формулари за собирање лични податоци или
овозможување автентикација на корисникот и на оние
на кои се прикажани или се пренесуваат лични податоци кои не се јавно достапни;
- ограничување на портите за комуникација на оние
кои се строго потребни за правилно функционирање на
инсталираните апликации. Ако веб серверот прифаќа
само врски со HTTPS протокол, само IP мрежен сообраќај кој влегува преку портата 443 е дозволен, а сите
други пристапни порти мора да бидат блокирани;
- обезбедување дека само овластени лица ќе можат
да имаат пристап до алатките и административните интерфејси, при што особено да се ограничи употребата
да биде достапна само до овластените лица со администраторски привилегии кои се дел од тимот одговорен за информатичката технологија и само за административни активности што се неопходни; и
- ако се користат колачиња што не се потребни од
услугата, контролорот обезбедува претходна согласност од интернет корисникот откако ќе го извести корисникот, а пред да се депонира колачето;
(2) Контролорот кој има своја веб-страница не треба да применува практики кои го зголемуваат ризикот
од можна злоупотреба, несакана (случајна) или намерна неовластена обработка на личните податоци, а особено:
- да не пренесува лични податоци преку URL без
примена на протокол за криптирање (на пример идентификатори или лозинки);
- користење на небезбедни услуги;
- употреба на сервери кои хостираат бази на податоци или сервери како работни станици, особено не за
пребарување на веб-страници, пристап до електронски
пораки и слично;
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- поставување на базите на податоци на сервери кои
се директно достапни преку интернет; и
- споделување и употреба на корисничките сметки
(user accounts) помеѓу две или повеќе овластени лица.

Обврски и одговорности на администраторот
на информацискиот систем и на овластените
лица

Член 20
(1) Контролорот врз основа на спроведената анализа на ризик, ги определува обврските и одговорностите
на администраторот на информацискиот систем и на
овластените лица при користење на документите и информатичко комуникациската опрема, применувајќи ги
најмалку мерките кои се предвидени со овој правилник.
(2) Контролорот задолжително врши периодична
контрола над работата на администраторот на информацискиот систем и изработува извештај за извршената
контрола.
(3) Во извештајот од ставот (2) се наведуваат констатираните неправилности (доколку ги има) и предложените мерки за отстранување на тие неправилности.
(4) Контролорот задолжително ги информира администраторот и овластените лица од ставот (1) на овој
член за документацијата за технички и организациски
мерки која се однесува на извршувањето на нивните
обврски и одговорности.

Превенирање, реакција и санирање
на инциденти
(обезбедување континуитет)

Член 21
(1) Контролорот врз основа на анализата на ризик
утврдува план за управување со континуитет на својот
информациски систем, вклучувајќи и список на овластените лица кои се одговорни за превенирање, како и
за навремено повторно воспоставување на достапноста
до личните податоци и пристапот до нив во случај на
настанат физички или технички инцидент.
(2) Согласно ставот (1) на овој член, контролорот го
определува начинот на управување со инциденти кои
ја нарушуваат доверливоста, интегритетот или достапноста на личните податоци.
(3) Управувањето со инциденти од ставот (2) на
овој член, опфаќа пријавување, реакција и санирање на
инцидентите, при што контролорот го определува начинот на евидентирање на секој инцидент, времето кога се појавил, овластеното лице кој го пријавило, на кого е пријавен и мерките кои се преземени за негово санирање.
(4) Контролорот ги определува постапките кои се
применуваат за повторно враќање на личните податоци
и начинот на евидентирање на овластените лица од
ставот (1) на овој член, кои ги извршиле операциите за
повторно враќање на личните податоци, категориите на
личните податоци кои се вратени или кои биле рачно
внесени при враќањето.
(5) Контролорот обезбедува дека овластените лица,
обработувачите и подобработувачите знаат кого да го
известат и предупредат во случај на настанат инцидент.
(6) Превенирањето на инцидентите ги опфаќа сите
мерки и контроли утврдени со овој правилник, а врз
основа на спроведената анализа на ризик (на пример:
користење на непрекинато напојување за да се заштити
опремата што се користи за обработка на личните податоци, едновремена употреба на повеќе уреди во низа
за зачувување на личните податоци /RAID технологија/, редовно тестирање на функционалноста на уредите и слично).
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Сигурносни копии и повторно враќање на
зачуваните лични податоци
(обезбедување континуитет)

Член 22
(1) Контролорот врз основа на анализата на ризикот
прави сигурносни копии на личните податоци на редовни временски интервали, со цел да го намали ефектот во случај на нивно непосакувано губење или оштетување.
(2) Сигурносните копии од ставот (1) на овој член
треба да се прават и тестираат редовно, за што контролорот усвојува План за обезбедување континуитет
(business continuity plan) кој ги предвидува сите можни
инциденти (на пример: хардверски инцидент).
(3) Контролорот врз основа на анализата на ризикот, обемот и временската динамика на промена на податоците, прави сигурносни копии во интервали кои го
минимизираат ризикот врз ефектот на податоците за
кои при инцидент би настапило нивно непосакувано
губење или оштетување. Притоа, контролорот прави
фрагментирана (incremental back-up), односно поединечна копија на дневна основа во однос на сите настанати промени во текот на денот, а целосна сигурносна
копија (full back-up) во редовни временски интервали
по негова оценка, а најмалку еднаш месечно, на начин
кој ќе гарантира повторно воспоставување на достапноста до личните податоци во случај на настанат физички или технички инцидент.
(4) Контролорот задолжително ја проверува функционалноста на сигурносните копии за вршење на реконструкција на личните податоци.
(5) Сигурносните копии се чуваат надвор од просторијата во која се наоѓаат серверите и треба да се физички и криптографски заштитени, заради оневозможување на каква било модификација.
(6) Контролорот во однос на сигурносните копии го
применува истото безбедносно ниво на технички и организациски мерки како и за податоците кои се зачувани на оперативните сервери на кои врши обработка на
личните податоци (на пример: со криптирање на сигурносните копии, со чување на безбедно место на сигурносната копија за кое се применети мерки и контроли
кои го минимизираат ризикот од поплава, пожар, кражба и слично, или во случај на договорно регулирање и
аутсорсирање на услугата, соодветна заштита која треба да ја примени и обработувачот).

Начин на архивирање и чување
на податоците

Член 23
(1) Контролорот, во однос на личните податоци за
кои сè уште не истекол рокот за нивно чување согласно
закон, а за кои престанала потребата од нивна непосредна и секојдневна обработка, врши архивирање на безбеден начин, особено ако архивираните податоци се
чувствителни податоци (посебни категории на лични
податоци), или податоци што можат да имаат сериозно
влијание врз субјектите на личните податоци, доколку
бидат компромитирани.
(2) Согласно ставот (1) од овој член, контролорот
определува постапка за управување со архивскиот материјал во однос на тоа кои податоци треба да се архивираат, како и каде се чуваат и кој, како и под кои услови има пристап до нив.
(3) Контролорот задолжително донесува соодветен
документ „Список (преглед) со рокови на чување на
личните податоци“ во кој ќе бидат содржани информации за моментот на активирање на периодот (рокот) за
чување на личните податоци, идентификуваните периоди (рокови) за чување на личните податоци, причините за чување на личните податоци, законскиот основ за
чување на личните податоци и сопственикот на податоците.
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(4) Контролорот е должен документот од ставот (3)
на овој член да го ревидира и усогласува годишно согласно промените во работењето на контролорот и законските услови за чување на личните податоци.

Управување со преносливи медиуми

Член 24
(1) Преносливите медиуми на кои се врши обработка на личните податоци контролорот обезбедува дека
се чуваат на локација до која пристап имаат само овластени лица утврдени од негова страна.
(2) Пренесувањето на медиумите од ставот (1) на
овој член надвор од работните простории се врши само
со претходно овластување од страна на контролорот.
(3) По пренесувањето на личните податоци од медиумот или по истекот на определениот рок за чување,
медиумот треба да се уништи, избрише или да се исчисти од личните податоци снимени на него.
(4) Уништувањето на медиумот се врши на начин
кој ќе гарантира дека податоците кои биле снимени на
него не можат повторно да бидат реконструирани (на
пример: со механичко разделување на неговите составни делови).
(5) Бришењето или чистењето на медиумот треба да
се изврши на начин што ќе оневозможи понатамошно
обновување на снимените лични податоци.
(6) За случаите од ставовите (4) и (5) на овој член
контролорот обезбедува информациска трага (на пример: записник), која ги содржи сите податоци за целосна идентификација на медиумот, како и за категориите
на лични податоци кои биле снимени на истиот.

Криптирање на личните податоци

Член 25
(1) Кога контролорот врз основа на анализата на ризикот, а земајќи ги предвид природата, обемот, контекстот и целите на обработката на личните податоци,
врши криптирање на личните податоци, секогаш применува најсовремени технички решенија за криптирање со кои го обезбедува интегритетот, доверливоста и
автентичноста на личните податоци.
(2) Во согласност со ставот (1) на овој член контролорот пременува единствено признати и безбедни алгоритми за криптирање (како на пример: SHA-256, SHA512 или SHA-341 како хаш функција, HMAC користејќи SHA-256, bcrypt, scrypt или PBKDF2 за чување лозинки, AES или AES-CBC за симетрично криптирање,
RSA-OAEP v2.1 за асиметрично криптирање...), а воедно обезбедува заштита на тајните клучеви за криптирање со ограничувачки права за пристап и посебно креирана безбедна лозинка за пристап.
(3) Контролорот донесува внатрешна процедура во
која задолжително се пропишува начинот на управување со тајните клучеви и сертификати, земајќи го предвид и управувањето со ризикот на заборавени лозинки.

Физичка безбедност

Член 26
(1) Контролорот задолжително применува зајакнато
ниво на безбедност во однос на просториите во кои се
сместени и се чуваат серверите и мрежната опрема
преку кои се врши обработка на личните податоци со
примена на соодветни мерки кои обезбедуваат дека само лица посебно овластени од контролорот имаат
пристап, како и мерки со кои се намалува ризикот од
потенцијални закани и тоа:
- инсталирање на алармни системи против упад и
нивна периодична проверка;
- применa на мерки и контроли за превенција од
кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето со
електрична енергија и електромагнетно зрачење;

- обезбедување безбедност на клучевите и шифрите
за аларми кои овозможуваат пристап до просториите;
- обезбедување на одделни области во објектот каде
се чуваат серверите според анализата на ризик (на пример: употреба на посебна контрола за пристап за сервер салата);
- ажуриран список на лица или категории на лица
кои се овластени да влезат во просториите каде се чува
опрема на која се врши обработка на личните податоци;
- воспоставување на правила и методи за контрола
на пристапот на посетителите и тоа минимум со придружба од едно лице во контролорот со посетителите
надвор од областите за прием на странки;
- посебна физичкa заштита на ИТ-опремата преку
специфични методи (систем за спречување на пожар,
поплави, електрична енергија, климатизација, итн.);
- одржување на просториите за серверите (климатизација, UPS, итн.).
- водење на евиденција за пристап до просториите
каде што се чуваат серверите кои содржат лични податоци;
- обезбедување дека само овластените лица можат
да пристапат до просториите со ограничен пристап (на
пример: во внатрешноста на контролираните простории за пристап, сите лица да носат видлива идентификација (картичка), како и преиспитување и редовно
ажурирајте на дозволите за пристап до заштитените области).
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, серверите на кои се инсталирани софтверски програми за обработка на личните податоци, можат да бидат физички
лоцирани, хостирани и администрирани надвор од
просториите на контролорот.
(3) Во случајот од ставот (2) на овој член, меѓусебните права и обврски на контролорот и правното, односно физичкото лице кај кое се физички лоцирани,
хостирани и администрирани серверите, треба да бидат
уредени со договор во писмена форма, кој задолжително ќе содржи мерки за безбедност на личните податоци
согласно прописите за заштита на личните податоци.

Контрола на информацискиот систем
и информатичката инфраструктура

Член 27
(1) Во документацијата за технички и организациски мерки утврдена во членoт 10 од овој правилник, задолжително треба да се содржани постапките за овластување на офицерот за заштита на личните податоци,
за вршење периодични контроли, заради следење на
усогласеноста на работењето на контролорот со прописите за заштита на личните податоци и со донесената
документација за технички и организациски мерки.
(2) Информацискиот систем и информатичката инфраструктура на контролорот задолжително подлежат
на годишна внатрешна контрола со цел да се провери
дали постапките и упатствата содржани во правилата и
политиките за безбедност на личните податоци се применуваат и се во согласност со прописите за заштита
на личните податоци.

Управување со обработувачи

Член 28
(1) Контролорот е должен да воспостави процес на
управување при користење на услуги за обработка на
личните податоци од страна на обработувачи, а со цел
да се воспостават соодветни процедури за одлучување
при изборот на обработувачот, управување со обработката на личните податоци, како и исполнување на договорените обврски и одговорности од страна на обработувачот.
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(2) Контролорот е должен да применува процедура
за одлучување за избор на обработувач со која задолжително ќе предвиди:
1. Анализа на потенцијалните обработувачи во однос на нивните технички и организациски мерки за
обезбедување на гаранција дека обработката на личните податоци ќе се одвива во согласност со барањата
предвидени во прописите за заштита на личните податоци, како и за обезбедување на заштита на правата на
субјектите на лични податоци; и
2. Анализа на ризиците врз работењето на контролорот што можат да произлезат при обработката на
личните податоци од страна на обработувачите.

Ангажирање на обработувачи

Член 29
(1) Во случај кога контролорот ќе одлучи да пренесе работи од неговиот делокруг на работа поврзани со
обработка на лични податоци на обработувачот, должен е да обезбеди дека личните податоци се обработуваат под негов надзор над безбедноста на личните податоци, при што личните податоци мора да бидат обработувани со безбедносни гаранции.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, контролорот може да пренесе работи само на обработувач кој
може да обезбеди доволно гаранции, особено во однос
на потребното знаење од областа на заштитата на личните податоци, сигурноста и ресурсите.
(3) Меѓусебните права и обврски на контролорот и
обработувачот мора да бидат уредени со договор при
што контролорот пред да го склучи договорот е должен
да побара од обработувачот (давател на услугата), да
му ја презентира својата безбедносна политика во однос информацискиот систем и информатичкта инфраструктура на која ќе се врши обработката на личните
податоци во име на контролорот.
(4) Безбедносната политика од ставот (3) на овој
член треба да содржи податоци со кои ќе се гарантита
безбедноста на личните податоци, и тоа:
- дали и како се врши криптирање на податоците
според нивната чувствителност;
- постоење на процедури кои гарантираат дека никој нема да има неовластен пристап до податоците;
- дали и како се врши криптирање на преносот на
податоци;
- гаранции во однос на следливост (логови, информациска ревизорска трага...);
- управување со правата на пристап;
- автентикација; и
- други мерки за безбедност на обработката на личните податоци.
(5) Договорот од ставот (3) на овој член треба да
содржи одредби особено за:
- предметот, должината и целта на обработката на
личните податоци;
- обврските за обработувачот да преземе технички и
организациски мерки за да обезбеди безбедност на обработката на личните податоци;
- обврските во однос на доверливоста на доверените лични податоци;
- минималните стандарди за автентикација на овластените лица;
- условите за враќање на податоците и/или нивно
уништување по истекот или раскинувањето на договорот;
- правилата за управување и известување на контролорот во случај на инциденти,односно во случај на
нарушување на безбедноста на личните податоци;
- обврските за обработувачот да постапува
единствено во согласност со упатствата добиени од
страна на контролорот; и
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- другите обврски и одговорности согласно со прописите за заштита на личните податоци и со донесената документација за технички и организациски мерки.

2. Организациски мерки
Организациски мерки за безбедност на
личните податоци
(минимален стандард)

Член 30
(1) Контролорот е должен да обезбеди соодветни
организациски мерки за безбедност на личните податоци врз основа на резултатите од анализата на спроведениот ризик, а особено да обезбеди:
1. Ограничен пристап со идентификација за пристап до личните податоци;
2. Организациски правила за пристап на овластените лица до интернет кои се однесуваат на симнување и
снимање на документи преземени од електронската
пошта и други извори;
3. Уништување на документи по истекот на рокот
за нивно чување;
4. Мерки за физичка сигурност на работните простории и на информатичко комуникациската опрема каде што се собираат, обработуваат и чуваат личните податоци; и
5. Почитување на техничките упатства при инсталирање и користење на информатичко комуникациската опрема на која се обработуваат личните податоци.
(2) Вработеното лице кое ги врши работите за човечки ресурси кај контролорот, го известува администраторот на информацискиот систем за вработувањето
или ангажирањето на секое овластено лице со право на
пристап до информацискиот систем, за да му биде доделено корисничко име и лозинка, како и за престанок
на вработувањето или ангажирањето за да му бидат избришани корисничкото име и лозинката, односно заклучени за натамошен пристап.
(3) Известувањето од ставот (2) на овој член се
врши и при било кои други промени во работниот статус или статусот на ангажирањето на овластеното лице
што има влијание врз нивото на дозволениот пристап
до информацискиот систем.

Информирање и едуцирање за заштитата
на личните податоци

Член 31
(1) Лицата кои се вработуваат или се ангажираат кај
контролорот, пред нивното отпочнување со работа се
запознаваат со прописите за заштита на личните податоци, како и со донесената документација за технички
и организациски мерки.
(2) За лицата кои се ангажираат за извршување на
работа кај контролорот во договорот за нивното ангажирање се наведуваат обврските и одговорностите за
заштита на личните податоци.
(3) Контролорот пред непосредното започнување со
работа на овластените лица, дополнително ги информира за непосредните обврски и одговорности за заштита на личните податоци.
(4) Лицата кои се вработуваат или се ангажираат кај
контролорот, пред нивното отпочнување со работа своерачно потпишуваат изјава за тајност и заштита на обработката на личните податоци.
(5) Изјавата од ставот (4) на овој член особено содржи: дека лицата ќе ги почитуваат начелата за заштита
на личните податоци пред нивниот пристап до личните
податоци; ќе вршат обработка на личните податоци
согласно упатствата добиени од контролорот, освен
ако со закон поинаку не е уредено и ќе ги чуваат како
доверливи личните податоци, како и мерките за нивна
заштита.
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(6) Изјавата од ставот (4) на овој член задолжително се чува во досиејата на лицата кои се вработуваат
или се ангажираат кај контролорот.
(7) Контролорот задолжително врши континуирано
информирање и едуцирање на раководството и овластените лица за непосредните обврски и одговорности
за заштита на личните податоци.

Пристап до документите

Член 32
(1) Пристапот до документите треба биде ограничен само за овластени лица на контролорот.
(2) За пристапувањето до документите задолжително треба да се воспостават механизми за идентификација на овластените лица и за категориите на личните
податоци до кои се пристапува.
(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до
документите тогаш треба да бидат воспоставени соодветни процедури за таа цел во документацијата за техничките и организациските мерки.

Правило „чисто биро“

Член 33
Контролорот задолжително го применува правилото „чисто биро“ при обработката на личните податоци
содржани во документите за нивна заштита за време на
целиот процес на обработка од пристап на неовластени
лица.

Чување на документи

Член 34
(1) Чувањето на документите треба да се врши на
начин со што ќе се применат соодветни механизми за
попречување на секое неовластено отворање.
(2) Кога физичките карактеристики на документите
не дозволуваат примена на мерките од ставот (1) на
овој член, контролорот треба да примени други мерки
кои што ќе го спречат секој неовластен пристап до документите.
(3) Ако документите не се чуваат заштитени на начин определен во ставовите (1) и (2) на овој член, тогаш контролорот треба да ги примени сите мерки за
нивна заштита за време на целиот процес на обработка
од пристап на неовластени лица.

Уништување на документи

Член 35
(1) Уништувањето на документите се врши со ситнење или со друг начин, при што истите повторно да
не можат да бидат употребливи.
(2) Во случајот од ставот (1) на овој член комисиски се составува записник кој ги содржи сите податоци
за целосна идентификација на документот како и за категориите на личните податоци содржани во истиот.

Начин на чување на документите

Член 36
(1) Плакарите (орманите), картотеките или другата
опрема за чување на документи задолжително треба да
бидат сместени во простории заклучени со соодветни
заштитни механизми. Просториите треба да бидат заклучени и за периодот кога документите не се обработуваат од овластените лица.
(2) Кога физичките карактеристики на просториите
не дозволуваат примена на мерките од ставот (1) на
овој член, контролорот треба да примени други мерки
за да се спречи секој неовластен пристап до документите.

IV. ВИСОКО НИВО

1. Технички мерки
Дополнителни мерки

Член 37
Контролорот врз основа на анализата на ризикот
воведува и применува дополнителни мерки за безбедност на личните податоци со кои ќе демонстрира дополнителна усогласеност со прописите и добрите практики за заштита на личните податоци.

Управување со лозинки

Член 38
(1) Контролорот треба да користи алатки за управување со лозинки со кои обезбедува дека различните лозинки за секоја услуга, или софтверска програма соодветно се чуваат, при што за пристап до сите лозинки
обезбедува главна лозинка (master password), која треба
да биде зајакнато комплексна, односно да биде составена од комбинација на најмалку 12 алфанумерички карактери (букви /мали и големи/), симболи, броеви и
специјални интерпукциски знаци) и да се менува во период не подолг од 30 дена.
(2) Контролорот во согласност со анализата на ризикот, за одредени овластени лица (на пример за администраторот на информацискиот систем или лицата
кои креираат и користат главна лозинка (master
password), може да изврши дисперзија на ризикот преку управување со лозинката со дополнителен фактор
согласно правилото n-2 (на пример: информацијата за
лозинката да биде поделена на две или повеќе лица кои
заеднички ќе се најавуваат на начин што секој ќе знае
само дел од информацијата која ја сочинува лозинката,
или едно овластено лице ја знае лозинка, а друго ја поседува и употребува паметна картичка – smart card).

Сертификација за заштита на личните
податоци

Член 39
Контролорот, покрај внатрешната контрола од член
27 на овој правилник, а на доброволна основа, може да
изврши и проверка на процесите и интерните документи за заштита на личните податоци заради сертификација на процесите преку кои се обработуваат личните
податоци, со цел да демонстрира усогласеност со прописите за заштита на личните податоци при операциите на обработка. Сертификацијата се врши од Агенцијата или од сертификациони тела согласно прописите
за заштита на личните податоци.

Управување со преносливи медиуми

Член 40
(1) Контролорот е должен да воспостави систем за
евидентирање на медиумите кои се примаат со цел да
овозможи директна или индиректна идентификација на
видот на медиумот кој е примен, датум и време на примање, испраќач, број на медиуми кои се примени, вид
на документ кој е снимен на медиумот, начин на испраќање на медиумот, име и презиме на лицето овластено
за прием на медиумот.
(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат и за евидентирање на медиумите кои се испраќаат од страна на контролорот.
(3) За пренесените медиуми надвор од работните
простории на контролорот, треба да бидат преземени
неопходни мерки за да се спречи неовластено обработување на личните податоци снимени на нив.
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Тестирање на информацискиот систем
Член 41
(1) Контролорот задолжително врши тестирање на
информацискиот систем пред неговото имплементирање или по извршените промени со цел да се провери
дали системот обезбедува безбедност на личните податоци согласно со прописите за заштита на личните податоци.
(2) Тестирањето од став (1) на овој член се врши
преку обработка на документи кои содржат имагинарни лични податоци.
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V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Период на прилагодување

Член 47
Во смисла на член 119 од Законот за заштита на
личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), контролорите и обработувачите се должни да го прилагодат своето работење
со одредбите на овој правилник во рамките на периодот предвиден за усогласување со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Престанување на важење

Член 42
Контролорот може да применува и други технички
мерки за тајноста и заштита на обработката на личните
податоци, преку примена на сертификациони постапки
согласно прописите што ја уредуваат употребата на
електронски документи, електронска идентификација и
доверливи услуги.

Член 48
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита
на обработката на личните податоци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 98/03 и 158/10) освен за
случаите предвидени во членот 117 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20).

Пренесување на медиуми

Влегување во сила

Сертификациони постапки

Член 43
Медиумите можат да се пренесуваат надвор од работните простории само ако личните податоци се криптирани или ако се заштитени со соодветни методи кои
гарантираат дека податоците нема да бидат читливи,
при што само администраторот на информацискиот
систем може да ги декриптира или лице овластено од
него.

Член 49
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Пренесување на личните податоци преку
мрежа за електронски комуникации

1609.
Врз основа на член 90 став (4) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе

Член 44
Личните податоци можат да се пренесуваат преку
мрежата за електронски комуникации само ако се
криптирани или ако се посебно заштитени со соодветни методи кои гарантираат дека податоците нема да
бидат читливи при преносот.

Бр. 01-599/1
11 мај 2020 година
Директор,
Скопје
Imer Aliu, с.р.
__________

ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА АКТОТ ЗА
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР

2. Организациски мерки

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Копирање и умножување на документите

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и
формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор.

Член 45
(1) Копирањето или умножувањето на документите
може да се врши единствено од страна на овластени
лица определени со процедура од страна на контролорот во која задолжително се утврдуваат мерките и начинот на копирањето и умножувањето на документите.
(2) Уништувањето на копиите или умножените документи треба да се изврши на начин што ќе оневозможи понатамошно обновување на содржаните лични податоци.

Пренесување на документи
Член 46
Во случај на физички пренос на документите контролорот задолжително презема мерки за нивна заштита од неовластен пристап или ракување со личните податоци содржани во документите кои е пренесуваат.

Член 2
Одредбите од овој правилник се применуваат и при
обработка на личните податоци преку вршење на видеонадзор од страна на обработувачот на збирка на лични
податоци.
II. СОДРЖИНА И ФОРМА НААКТОТ ЗА НАЧИНОТ
НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР
Содржина и форма на актот
Член 3
Актот за начинот на вршење на видеонадзор содржи: правен основ за неговото донесување, наслов на
актот, основни одредби со опис на системот за вршење
на видеонадзор, цел, односно цели на обработка на
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личните податоци, категории на лични податоци, давање и пренос на лични податоци обработени преку системот за вршење видеонадзор, технички и организациски мерки за обезбедување безбедност на обработката
на личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор, овластени лица за обработка на лични податоци преку системот за вршење на видеонадзор, изјава
за безбедност на обработката на личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор, рок на чување
на снимките од видеонадзорот, известување за вршење
на видеонадзор, одедби за начинот на остварување на
правата на субјектот на личните податоци, технички
спецификации на опремата, план каде е поставен системот за вршење на видеонадзор и преодни и завршни
одредби.
Правен основ
Член 4
Во правниот основ за донесување на актот за начинот на вршење на видеонадзор, се наведува членот од
Законот за заштита на личните податоци или друг закон кој е основ за донесување на актот, бројот на
Службениот весник на Република Северна Македонија
каде е објавен законот, кој го донесува актот, како и датумот на неговото донесување.
Наслов на актот
Член 5
Насловот на актот за начинот на вршење на видеонадзор е „Правилник за начинот на вршење на видеонадзор_______________ на (назив на контролорот)“.
Основни одредби со опис на системот за вршење на
видеонадзор
Член 6
(1) Во основните одредби се утврдува опис на содржината на актот за начинот на вршење на видеонадзор
со опис на системот за вршење на видеонадзор (аналогни и дигитални уреди и софтвер за видеонадзор).
(2) Во согласност со ставот (1) на овој член, контролорот ги опишува компонентите на системот за вршење на видеонадзор во неколку категории:
- видеооколина (со наведување на форматот на снимање, како се пренесуваат податоците (врски и комуникации) и како се анализираат, чуваат и презентираат
снимките);
- управување со системот за видеонадзор (алармирање и предупредување, врски со други безбедносни и
не безбедносни системи); и
- безбедност на системот за видеонадзор која се
состои од доверливост, интегритет и достапност на податоците (физичка сигурност, контрола на пристап,
превенција од губење и манипулација со податоците
итн.)
Цел, односно цели на обработка на личните
податоци
Член 7
(1) Во актот за начинот на вршење на видеонадзор
се утврдува целта, односно целите за обработка на личните податоци преку вршењето на видеонадзор во
смисла на одредбите од член 90 став (1) од Законот за
заштита на личните податоци.

Бр. 122 - Стр. 13

(2) Контролорот задолжително врши анализа на
целта, односно целите за која се поставува видеонадзорот пред започнување на процесот за воспоставување
на систем за вршење на видеонадзор која е составен
дел од документацијата за воспоставување на системот
на вршење на видеонадзор.
(3) Анализата од ставот (2) на овој член задолжително содржи и мислење од офицерот за заштита на
личните податоци во контролорот, во однос на воспоставувањето на системот за вршење видеонадзор.
(4) Контролорот врши периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор
на секои две години, а во случај на поголеми промени
(замена или надградба) во системот за вршење на видеонадзор и на покус период, при што изработува извештај кој е составен дел на документацијата за воспоставување на системот на вршење на видеонадзор.
Категории на лични податоци, давање и пренос на
лични податоци обработени преку системот за
вршење на видеонадзор
Член 8
Во актот за начинот на вршење на видеонадзор се
определуваат категориите на лични податоци кои што
ќе бидат предмет на обработка, можноста за давање на
лични податоци на користење, како и преносот на личните податоци обработени преку системот за вршење
на видеонадзор.
Технички и организациски мерки за обезбедување
безбедност на обработката на личните податоци
преку системот за вршење на видеонадзор
Член 9
(1) Контролорот задолжително ги определува техничките и организациските мерки за обезбедување безбедност на обработката на личните податоци преку
системот за вршење на видеонадзор, како и мерките за
техничка и интегрирана заштита на личните податоци
(Data protection by design and by default) согласно прописите за заштита на личните податоци, со давање на
опис за преземените технички и организациски мерки.
(2) Контролорот применува технички мерки за оневозможување на пристап од далечина до системот за
вршење на видеонадзор, притоа земајќи ги во предвид
најновите технолошки достигнувања, а според анализа
на ризик.
- (3) За пристапот и увидот до личните податоци
обработени преку системот за вршење на видеонадзор
контролорот задолжително води евиденција, која особено ги содржи следните податоци:
- име и презиме на овластеното лице;
- датум и време на пристапување;
- цел за пристапување;
- датум и час на направената снимка кон која се
пристапува;
- датум и време, назив и седиште на корисникот на
кого му е даденa снимката од видеонадзорот;
- вид на медиумот во кој е содржана снимката од
видеонадзорот; и
- други податоци согласно одредбите од Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци.
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Овластени лица за обработка на лични податоци
преку системот за вршење на видеонадзор
Член 10
(1) Пристап и увид до личните податоци обработени преку системот за вршење на видеонадзор имаат само овластени лица од страна на контролорот.
(2) Образецот на Овластувањето од ставот (1) на
овој член е составен дел на овој правилник (Образец
бр. 1).
(3) Овластените лица за обработка на личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор пред
нивното отпочнување со работа своерачно потпишуваат Изјава за безбедност на обработката на личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор која
претставува составен дел на актот за начинот на вршење на видеонадзорот.
(4) Образецот на Изјавата од ставот (3) на овој член
е составен дел на овој правилник (Образец бр. 2).
Рок на чување на снимките од видеонадзорот
Член 11
(1) Снимките направени при вршење на видеонадзорот се чуваат до исполнување на целите за кои се
врши, но не подолго од 30 дена при што истите по истекот на рокот автоматски се бришат од медиумот на
кој што се чуваат.
(2) Снимките од видеонадзорот може да се чуваат
подолг временски период од периодот наведен во ставот (1) на овој член ако со друг закон е предвиден подолг рок во кој се содржани заштитни мерки и други
мерки за заштита на правата и слободите на субјектите
на личните податоци, но не подолго до исполнување на
целта, односно целите.
(3) Снимките од видеонадзорот може да се чуваат
подолг временски период од периодот наведен во ставот (1) на овој член кога тоа е потребно за остварување
на легитимниот интерес на контролорот при водење на
соодветни постапки согласно закон, за што контролорот воспоставува интерни процедури за начинот на чување и бришење на снимките.
Известување за вршење на видеонадзор
Член 12
(1) Контролорот на видливо и јасно место истакнува известување дека се врши видеонадзор во смисла на
одредбите на член 89 став (4) од Законот за заштита на
личните податоци кое е составен дел на актот за начинот на вршење на видеонадзор.
(2) Образецот на известувањето од ставот (1) на
овој член е составен дел на овој правилник (Образец
бр. 3).
Начин на остварување на правата на субјектот на
лични податоци
Член 13
(1) Во актот за начинот на вршење на видеонадзор
контролорот го пропишува начинот на остварување на
правата на субјектите на лични податоци чии податоци
се обработуваат преку системот за видеонадзор согласно членовите од 16 до 26 од Законот за заштита на личните податоци.
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(2) За остварување на правата од ставот (1) на овој
член, контролорот донесува Изјава за приватност која
претставува составен дел на актот за начинот на вршење на видеонадзор.
(3) Образецот на Изјавата од ставот (2) на овој
член е составен дел на овој правилник (Образец бр. 4).
Технички спецификации на опремата
Член 14
Контролорот задолжително ја определува техничката спецификација на опремата со која ќе се врши видеонадзор, особено бројот на камерите, резолуцијата и
квалитетот на сликата, видот на камерите, бројот и
идентификацијата на работните станици со кои се
пристапува до системот за видеонадзор, како и бројот
и идентификацијата на опремата со која се врши видеонадзорот.
План каде е поставен системот за вршење
на видеонадзор
Член 15
(1) Во Планот каде е поставен системот за вршење
на видеонадзор графички се прикажува начинот на поставеноста на видео камерите, просторот каде се врши
видеонадзорот, аголот на покриеност на просторот опфатен со видеонадзорот, како и карта со локациите на
местата каде што се поставени камерите.
(2) Планот од ставот (1) на овој член треба да претставува составен дел на актот за начинот на вршење на
видеонадзор.
Преодни и завршни одредби
Член 16
Преодните и завршните одредби се состојат од два
члена од кој во првиот се наведува престанокот на важноста на претходниот акт и неговите изменувања и/или
дополнувања, доколку такви има, како и архивскиот
број и датумот на неговото/нивното донесување, додека во вториот член се утврдува влегувањето во сила на
новиот акт и местото на објавување на актот.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Во смисла на член 119 од Законот за заштита на
личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), контролорите и обработувачите се должни да го прилагодат своето работење
со одредбите на овој правилник во рамките на периодот предвиден за усогласување со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.
Член 18
Со денот на влегувањето на сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10).
Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-603/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.

12 мај 2020

Бр. 122 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 122

12 мај 2020

12 мај 2020

Бр. 122 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 122

12 мај 2020

12 мај 2020

Бр. 122 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 122

12 мај 2020

12 мај 2020

Бр. 122 - Стр. 21

1610.
Врз основа на член 92 став (6) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА АНАЛИЗАТА НА ЦЕЛТА, ОДНОСНО ЦЕЛИТЕ ЗА КОЈА СЕ ПОСТАВУВА ВИДЕОНАДЗОРОТ И ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИЗВРШЕНА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СИСТЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОР
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на
анализата на целта, односно целите за која се поставува
видеонадзорот пред започнување на процесот за воспоставување на систем за вршење на видеонадзор, како
и содржината на извештајот од извршена периодична
оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор.
Член 2
Одредбите од овој правилник се применуваат и при
обработка на личните податоци преку вршење на видеонадзор од страна на обработувачот на збирка на лични
податоци.
II. СОДРЖИНА НА АНАЛИЗАТА НА ЦЕЛТА, ОДНОСНО
ЦЕЛИТЕ ЗА КОЈА СЕ ПОСТАВУВА ВИДЕОНАДЗОРОТ
1. Процес на изработување анализа
Член 2
(1) Во смисла на член 92 став (1) од Законот за заштита на личните податоци, контролорот е должен да изврши анализа на целта, односно целите за која се поставува видеонадзорот пред започнување на процесот
за воспоставување на систем за вршење на видеонадзор.
(2) Анализата од ставот (1) на овој член се доставува на мислење до офицерот за заштита на личните податоци во контролорот.
(3) Врз основа на изготвената анализа, а по добиеното мислење од офицерот за заштита на личните податоци, од страна на функционерот, или на одговорното лице на контролорот се донесува одлука по однос на
воспоставувањето на систем за вршење видеонадзор.
(4) По исклучок од став (2) на овој член, во случај
кога се воспоставува систем за вршење на видеонадзор,
а не е определен офицер за заштита на личните податоци, најдоцна до завршувањето на анализата, а пред
донесувањето на одлуката по однос на воспоставувањето на системот за вршење видеонадзор, контролорот
е должен да определи и офицер за заштита на личните
податоци, во кој случај офицерот доставува мислење за
анализата во разумен рок, но не подолго од 30 дена од
денот на добиената анализа.
2. Содржина на анализата
Член 3
(1) Анализата од членот 2 на овој правилник ги содржи најмалку следните податоци:
- законски основ, односно цел или цели во согласност со одредбите од член 90 став (1) од Законот за
заштита на личните податоци заради кои се воспоставува видеонадзорот;
- причини за поставување на видеонадзорот со образложение на потребата за исполнување на целта, односно целите;

- дали поставувањето на видеонадзор е обврска согласно друг закон (со образложение);
- опис на недвижните и движните ствари, односно
простор кои ќе се заштитуваат со поставувањето на видеонадзорот;
- други мерки кои се разгледани за исполнување на
целта, односно целите заради која се воведува системот
за вршење на видеонадзор и причините поради кои овие
мерки не се доволни односно не се прифатени од контролорот за да се исполни целта односно целите заради
кои се воспоставува систем за вршење на видеонадзор;
- категории на субјекти на лица кои ќе се снимаат
(на пример: вработени, клиенти...);
- дали со видеонадзорот ќе се обработуваат лични
податоци на деца;
- категории на лични податоци кои ќе се обработуваат преку системот за видеонадзор;
- начин за информирање дека се врши видеонадзор
на различните категории на субјекти на лични податоци кои ќе бидат опфатени со видеонадзорот (на пример: посебно информирање на вработените, истакнување на известување за видеонадзор...);
- начин за остварување на правата на субјектите на
лични податоци;
- начин на обука на овластените лица кои ќе имаат
пристап до системот за видеонадзор;
- начин на доделување на привилегии за пристап до
системот за видеонадзор;
- период за кој ќе биде поставен видеонадзор (постојано, за определен период);
- временски период во кој биде активен видеонадзорот (24/7, по завршување на работното време и сл.);
- дали преку видеонадзорот ќе се обработуваат лични податоци само во реално време (мониторирање) или
ќе се врши и снимање;
- период на чување на снимките соодветен на целта,
односно целите, заради која/кои се поставува видеонадзорот;
- кој ќе има пристап до видеонадзорот (лица вработени во контролорот, односно обработувачот) и број на
лица кои ќе имаат пристап до видеонадзорот;
- информации за предвидена обука за заштита на
личните податоци за лицата кои ќе имаат пристап до
видеонадзорот;
- примена на мерки за техничка и интегрирана заштита на личните податоци (Data protection by design and
by default);
- оценка на нивото на технички и организациски
мерки кои треба да се применат;
- проценка на бројот на потребни камери кои ќе се
постават;
- тип/вид на камери (подвижни, статични, резолуција, опција за зумирање, ноќно снимање...);
- доколку повеќе контролори заеднички вршат видеонадзор (заеднички контролори), тогаш се утврдуваат целите и начините на обработка преку системот за
видеонадзор, како и податоци за начинот на кој што е
уреден нивниот меѓусебен однос (на пример: со договор, закон којшто се применува на тие контролори,
итн);
- период до кога ќе се донесе актот во кој што ќе се
уреди начинот на вршење на видеонадзорот;
- име, презиме и потпис на лицата кои ја вршеле
анализата на целта, односно целите заради кои се воспоставува системот за вршење на видеонадзор;
- датум (период) кога е вршена анализата;
- дали е консултиран офицерот за заштита на личните податоци на контролорот за воспоставувањето на
систем за видеонадзор;
- оценка/мислење од офицерот за заштита на личните податоци (дадено врз основа на анализата за: потребата од воспоставување на видеонадзор, степенот на
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влијание врз приватноста на субјектите на лични податоци кои ќе бидат опфатени со видеонадзорот - лица
кои ќе се снимаат, соодветноста на целите/основите за
кои се поставува видеонадзорот, мерките за техничка и
интегрирана заштита на личните податоци, техничките
и организациските мерки кои треба да се применат...);
- име, презиме и потпис на офицерот за заштита на
личните податоци;
- одлука на функционерот, или на одговорното лице
на контролорот за воспоставување на систем за видеонадзор;
- име, презиме и потпис на функционерот, или на
одговорното лице на контролорот; и
- други податоци согласно проценката на контролорот.
(2) Образецот на Анализата на целта, односно целите за кои се поставува видеонадзорот е составен дел на
овој правилник Образец бр.1.
III. СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИЗВРШЕНА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СИСТЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОР
Член 4
(1) Во смисла на член 92 став (3) од Законот за заштита на личните податоци, контролорот е должен да
врши периодична оценка на постигнатите резултати од
системот за вршење видеонадзор на секои две години,
а особено за:
- понатамошната потреба од користење на системот
за вршење на видеонадзор;
- целта, односно целите за вршење на видеонадзор;
и
- можните технички решенија за замена на системот
за вршење на видеонадзор.
(2) Од извршената оценка од ставот (1) на овој
член, контролорот е должен да изработи извештај како
составен дел на документацијата за воспоставениот
систем за вршење на видеонадзор.
(3) Во извештајот од ставот (2) на овој член, контролорот задолжително ги внесува и статистичките показатели за пристапот до снимките направени при
вршење на видеонадзорот, како и начинот на искористување на снимките.
(4) Извештајот од периодичната оценка се доставува до офицерот за заштита на личните податоци и до
функционерот, односно до одговорното лице на контролорот.
(5) Покрај податоците од ставовите (1) и (3) на овој
член, во извештајот се внесуваат најмалку и следните
податоци:
- датум на воспоставување на системот за вршење
на видеонадзорот;
- датум (период) кога е извршена периодичната
оценка;
- датум на претходно извршената периодична
оценка;
- оценка дали видеонадзорот ја исполнува односно
соодветствува на целта или целите во согласност со одредбите од член 90 став (1) од Законот за заштита на
личните податоци заради кој е воспоставен видеонадзорот;
- оценка дали причините за поставување на видеонадзорот со образложение на потребата за исполнување на целта, односно целите, сеуште се релевантни;
- оценка дали начинот за информирање дека се
врши видеонадзор на различните категории на субјекти
на лични податоци кои се опфатени со видеонадзорот
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(на пример: посебно информирање на вработените, истакнување на известување за видеонадзор...) е соодветен;
- статистички показатели за поднесени барања за
остварување на правата на субјектите на лични податоци од видеонадзорот;
- податоци од евиденција на корисници, за снимки
кои се дадени на користење (статистички податоци, корисници, правен основ, причини);
- статистички податоци од пријавени инциденти
поврзани со системот за вршење на видеонадзор;
- статистички податоци за нарушување на безбедноста на личните податоци кои се обработуваат преку
системот за вршење видеонадзор;
- оценка на периодот на чување на снимките дали
истиот е соодветен со предлог истиот да се скрати или
продолжи (но не повеќе од законски утврдениот рок);
- оценка дали има потреба од намалување или зголемување бројот на лица кои ќе имаат пристап до видеонадзорот;
- потреба од континуирана обука на овластените
лица (предлог тема на обуката, број на лица што треба
да бидат обучени);
- оценка дали целосно се применети мерките за техничка и интегрирана заштита на личните податоци
(Data protection by design and by default);
- оценка дали нивото на технички и организациски
мерки кои се применуваат е соодветно;
- предлог за намалување/зголемување на број камери соодветно на нивото на исполнување на целта/целите заради кои е поставен видеонадзорот;
- понатамошната потреба од користење на системот
за вршење на видеонадзор;
- за спроведената проценка на влијанието на заштитата на личните податоци;
- дали редовно се преиспитува проценката на влијанието на заштитата на личните податоци, особено кога
има значајни промени во системот за видеонадзор;
- можни технички или други решенија за замена на
системот за вршење на видеонадзор;
- име, презиме и потпис на лицата кои ја вршеле периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор;
- датум на доставување на извештајот од периодичната оценка до офицерот за заштита на личните податоци во контролорот;
- мислење и предлози од офицерот за заштита на
личните податоци во контролорот;
- датум на доставување на извештајот од периодичната оценка до функционерот, односно до одговорното
лице во контролорот; и
- други податоци согласно проценката на контролорот.
(6) Замена или надградба на веќе воспоставен систем за видеонадзор на период пократок од две години
се врши по задолжително претходно направена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за
вршење видеонадзор.
(7) Образецот на Извештајот од ставот (2) на овој
член е составен дел на овој правилник Образец бр. 2.
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-604/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.

12 мај 2020

Бр. 122 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 122

12 мај 2020

12 мај 2020

Бр. 122 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 122

12 мај 2020

12 мај 2020

Бр. 122 - Стр. 27

1611.
Врз основа на член 104 став (7) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на супервизија од страна на супервизорот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: супервизор) кај контролорите, како и формата, содржината
и начинот на водење на евиденција за извршените супервизии.
Член 2
Одредбите од овој правилник се применуваат и при
вршењето на супервизија над обработувачот на збирка
на лични податоци.
II. ПЛАНИРАЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈАТА
Член 3
(1) Супервизијата се врши согласно Годишната
програма за вршење на супервизија и месечните планови за вршење на супервизија, донесени од страна на
директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: директор на Агенцијата).
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај
кога директорот на Агенцијата е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја
врши својата функција, месечните планови за вршење
на супервизија ги донесува заменик директорот на
Агенцијата, односно раководниот административен
службеник кој раководи со Секторот за супервизија.
Член 4
Годишната програма за вршење на супервизија се
изработува врз основа на проценка на ризикот со цел
пропорционално идентификување на областите и контролорите со висок ризик преку анализирање на:
- случаите од нарушувањата на безбедноста на личните податоци;
- статистичките податоци од претходно извршените
супервизии;
- бројот и природата на поднесени иницијативи за
вршење на супервизија;
- бројот и природата на поднесени барања за утврдување на повреда на правото за заштита на личните
податоци;
- податоците во однос на поднесени претставки и
предлози по вид, број и области; поднесени барања за
одобрение за обработка на матичен број на граѓанинот;
поднесени барања за одобрение за обработка на посебни категории на лични податоци; поднесени барања и
пријави за пренос на лични податоци; како и пријавени
збирки на лични податоци со висок ризик.
Член 5
(1) Предлогот на Годишна програма за вршење на
супервизија, Секторот за супервизија го доставува до
директорот на Агенцијата, најдоцна до 20 декември во
тековната година.
(2) Годишната програма за вршење на супервизија
директорот на Агенцијата ја донесува најдоцна до 31
декември во тековната година.

(3) По донесувањето на Годишната програма за
вршење на супервизија за наредната година, истата се
објавува на веб страницата на Агенцијата.
Член 6
(1) Месечните планови за вршење на супервизија се
изработуваат врз основа на проценка на ризикот за секој контролор според потенцијалното влијание или веројатноста за ризик врз правата и слободите на физичките лица.
(2) Ризикот од ставот (1) на овој член, се проценува
врз основа на следните специфични фактори:
- „историјата“ на усогласеност на контролорот, а
врз основа на барања за утврдување на повреда на правото за заштита на личните податоци или иницијативи
за вршење на супервизија поднесени до Агенцијата и
одговорите на контролорот;
- „самоиницијативното“ пријавување на нарушувања на безбедноста на личните податоци и активности
кои што ги идентификувал контролорот за справување
со нарушувањета;
- комуникациите со контролорот кои што укажуваат на недостаток на контроли за усогласеност и/или
слабо разбирање на прописите за заштита на личните
податоци;
- јавно достапни информации, а кои потенцираат
проблеми во обработката на личните податоци од контролорот и информации од други органи од државната
власт, државни органи и институции;
- изјави за внатрешна контрола и/или други информации објавени од контролорот кои ги потенцираат
проблемите при обработката на личните податоци;
- внатрешна или надворешна ревизија спроведена
кај контролорот поврзани со заштитата на податоците
и обработка на лични податоци;
- имплементација на нови системи или процеси од
страна на контролорот, а кога постои јавна загриженост дека приватноста може да биде во опасност;
- обемот и природата на личните податоци што се
обработуваат;
- почитувањето на одобрен кодекс на однесување
или на одобрен механизам за сертификација од страна
на контролорот;
- согледаното влијание врз физичките лица од какво
било потенцијално непочитување на прописите за заштита на личните податоци; и
- други релевантни информации, како на пример:
проценки на влијанието на заштитата на личните податоци извршени од контролорот.
(3) При утврдување на потенцијалното влијание на
неусогласеноста врз физичките лица, се земаат во
предвид особено следните фактори: бројот на лицата
кои се потенцијално засегнати; природата и чувствителноста на личните податоци кои што се обработуваат,како и природата и степенот на евентуалната штета или вознемиреноста предизвикана од таа неусогласеност.
Член 7
(1) Изборот на контролорите кои ќе бидат опфатени
со месечните планови за вршење на супервизија се
врши од страна на директорот на Агенцијата, а по
предлог на Секторот за супервизија.
(2) Предлог-месечниот план за вршење на супервизија од ставот (1) на овој член, се доставува до директорот на Агенцијата на одобрување најдоцна до 15-ти
во тековниот месец за наредниот месец.
Член 8
Месечните планови за вршење на супервизија содржат: број и вид на супервизии по контролори, област
која ќе биде опфатена со супервизијата, опсег на супер-

Стр. 28 - Бр. 122

визијата, збирки на лични податоци (ако е применливо), број на предвидени супервизии за секој супервизор, датум на отпочнување на супервизијата и забелешка.
Член 9
(1) Измени и дополнувања на Месечниот план за
вршење на супервизија може да се вршат до денот на
отпочнување на супервизијата по предлог, односно барање на:
- контролорот кај кој се врши супервизијата;
- супервизорот кој ја врши супервизијата;
- раководниот административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија;
- директорот на Агенцијата; или
- како и по добивање на нови вонредни супервизии
(поднесени барања за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци и/или иницијативи
за вршење на супервизија, односно пријавени случаи за
нарушување на безбедноста на личните податоци).
(2) Измените и дополнувањата на Месечниот план
за вршење на супервизија се одобруваат од страна на
директорот на Агенцијата.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случај
кога директорот на Агенцијата е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја
врши својата функција, измените и дополнувањата на
Месечниот план за вршење на супервизија се одобруваат од страна на заменик директорот на Агенцијата,
односно раководниот административен службеник кој
раководи со Секторот за супервизија.
III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈА
Член 10
Заради извршување на супервизија над контролорот, супервизорот пред започнување на супервизијата
презема подготвителни активности во зависност од
случајот или од контролорот, и тоа:
1) разгледување на предметот (доколку има) од последната извршена супервизија кај контролорот и констатираните состојби;
2) разгледување на пријавените збирки на лични
податоци со висок ризик (ако е применливо);
3) разгледување на мислења, укажувања, одобренија и друга кореспонденција со контролорот, кој е предмет на супервизија;
4) проучување на прописите од областа која е релевантна за извршување на супервизија;
5) преземање на неопходни технички и организациски мерки за подготвување и реализирање на супервизијата;
6) разгледување на основната листа за проверка; и
7) разгледување на јавно достапни информации.
Член 11
Со опсегот на супервизијата можат да бидат опфатени следните процеси од воспоставениот систем за
заштита на личните податоци кај контролорот, и тоа:
- управување со системот за заштита на личните податоци и отчетност;
- обука и свесност за заштита на личните податоци;
- безбедност на личните податоци;
- права на субјектот на лични податоци и преносливост на податоците;
- управување и ангажирање на надворешни субјекти (обработувачи);
- управување со збирките на лични податоци; и
- проценка и управување со ризикот при обработката на личните податоци.
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Член 12
(1) Редовната супервизија се врши во форма на ревизија над работењето на контролорот, а вонредната
супервизија се спроведува како истражување (истрага)
со цел да се идентификуваат пропусти и слабости во
воспоставениот систем за заштита на личните податоци при собирањето, обработката и чувањето на личните податоци од страна на контролорот.
(2) Супервизијата може да биде: најавена или ненајавена, а по својот обем целосна или делумна.
(3) Супервизијата се врши во просториите на контролорот и во просториите на Агенцијата.
(4) За денот, видот, обемот и опсегот на вршење на
супервизија, директорот на Агенцијата или од него овластениот раководен административен службеник кој
раководи со Секторот за супервизија, го известува контролорот кај кој се врши супервизијата.
(5) Известувањето од ставот (4) на овој член содржи инструкции за начинот на електронско преземање
на основната листа за проверка.
(6) Контролорот задолжително ја доставува до супервизорот пополнетата основна листа за проверка во
рок од 10 дена од денот на приемот на истата.
Член 13
(1) Супервизорот е самостоен во вршењето на супервизијата и самостојно одлучува за дејствијата што
треба да ги преземе при вршењето на супервизијата и
за мерките кои ќе бидат изречени по извршената супервизија, согласно закон.
(2) При вршење на супервизија, супервизорот може
да се користи со една или со повеќе од следните техники:
- истражување;
- користење на прашалници;
- интервјуирање;
- собирање на докази и друг начин на документирање;
- увид;
- набљудување; и
- користење на детална листа за проверка.
Член 14
(1) Супервизијата по правило се врши од еден супервизор, а по исклучок кога тоа е предвидено со Месечниот план за вршење на супервизија или по предлог
на раководниот административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија или директорот на
Агенцијата, поради обемот или сложеноста на супервизијата, истата можат да ја вршат повеќе супервизори.
(2) При вршење на супервизија од страна на повеќе
супервизори се составува еден записник и се донесува
едно решение кое се потпишува од сите супервизори
што учествувале при супервизијата.
(3) Записникот го изработува носителот на предметот, а останатите супервизори учествуваат во неговата
изработка.
Член 15
(1) При вршење на супервизија, директорот на
Агенцијата може да овласти да учествуваат и други административни службеници од Агенцијата или надворешни експерти.
(2) Во овластувањето од ставот (1) на овој член се
определуваат правата и обврските на административните службеници или надворешните експерти.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај
кога директорот на Агенцијата е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја
врши својата функција, овластувањето од ставот (1) на
овој член се дава од страна на заменик директорот на
Агенцијата, односно раководниот административен
службеник кој раководи со Секторот за супервизија.
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Член 16
(1) Во смисла на член 104 став (5) од Законот за
заштита на личните податоци, при вршење на супервизија кај контролорот, може да се применуваат специјализирани софтверски алатки за испитување на информацискиот систем и информатичката инфраструктура
во рамки на кои се врши обработка на личните податоци.
(2) Применувањето на софтверските алатки од ставот (1) на овој член, кои содржат инвазивни методи, се
врши по предходен договор со контролорот.
(3) Во согласност со ставот (1) на овој член, при
вршење на супервизија кај контролорот може да се
проверуваат веб страници, мобилни апликации и други
технолошки решенија, и тоа: политики за приватност,
изјави за приватност, механизми за обезбедување на
согласност од субјектите на лични податоци, политики
за колачиња, усогласеност со барањата за колачиња,
формулари за собирање на лични податоци, проверка
на безбедноста на обработката на личните податоци,
како и друга документација, политики, механизми и
процеси кои ги применува контролорот при собирањето, обработката и чувањето на личните податоци.
Член 17
(1) По извршената супервизија, супервизорот составува записник кој особено содржи: назив и седиште,
односно име и презиме и адреса на живеење на контролорот каде што е извршена супервизијата, време и место на вршење на супервизијата, име и презиме на супервизорот, имиња и презимиња на претставниците од
контролорот кои се присутни при вршењето на супервизијата, податоци за добиената документација, разгледаните прописи, наод на состојбата и утврдени повреди.
(2) Во записникот од ставот (1) на овој член кој се
однесува на редовната супервизија се дефинираат и
оценуваат и ризиците со деталните наоди и проблемите
утврдени со овие ризици при што се дава оценка за
уверување за секоја област на опсегот на супервизијата, како и се наведуваат приоритетните препораки
што можат да ги намалат тие ризици.
(3) Дефинициите за оценка од ставот (2) на овој
член, се дадени во Прилогот бр.1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 18
(1) Примерок од записникот од секоја извршена супервизија, супервизорот задолжително доставува до
контролорот над кој е спроведена супервизијата и во
документацијата.
(2) Примерок од управниот акт од секоја извршена
супервизија, супервизорот задолжително доставува до
контролорот над кој е спроведена супервизијата, до
подносителот/подносителите во случај на извршена
вонредна супервизија по поднесено барање, и во документацијата.
Член 19
(1) Во случај на поведување на управен спор по добивање на тужбата, супервизорот кој ја извршил супервизијата ја разгледува тужбата, изработува одговор и
истиот го доставува до надлежниот суд согласно Законот за управните спорови.
(2) Во случаите кога Агенцијата поднесува жалба
на одлука од надлежен суд, супервизорот кој ја извршил супервизијата ја разгледува одлуката, изработува аргументација за жалба и истата ја доставува до надлежниот суд, преку Државното правобранителство на
Република Северна Македонија согласно Законот за
управните спорови.
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IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ
СУПЕРВИЗИИ
Член 20
(1) Супервизорот за извршената супервизија води
документација, согласно прописите за архивски материјал.
(2) Документацијата се составува само за една супервизија и ги содржи сите докази (во ракопис, копии
или медиуми) за извршената супервизија.
(3) Документацијата од ставот (2) на овој член може да содржи:
- извештаи од интервјуа и белешки од различни активности;
- собрани информации/документации; и
- наоди, согледувања и писмена кои се однесуваат
на извршената супервизија.
(4) Документацијата се подредува од известувањето
за вршење на супервизија (најдолу) се до последниот
донесен акт при супервизијата (најгоре).
(5) Водењето на документацијата се врши хронолошки според бројот и датумот на прием на предметот
за супервизија согласно прописите за архивски материјал.
V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ СУПЕРВИЗИИ
Член 21
(1) Во Агенцијата се води евиденција за извршените супервизии која особено содржи: реден број; поднесено барање за утврдување на повреда на правото на
заштита на личните податоци, иницијатива за вршење
на супервизија или пријавен случај за нарушување на
безбедноста на личните податоци; податоци за супервизорот задолжен за предметот; име и презиме, односно назив на правното лице (контролор); адреса на живеење, односно седиште на правното лице (контролор);
вид и опсег на супервизијата, област, сектор (јавен/приватен), број на предметот во евиденцијата; број
и датум на записникот; број и датум кога е доставен записникот до контролорот; број и датум на решението;
број и датум на доставување на решението; датум кога
е завршена супервизијата; број и датум на поднесена
тужба до надлежниот суд; број и датум на одговор на
тужба до надлежниот суд; како е одлучено по тужбата;
број и датум на поднесена жалба од Агенцијата; како е
одлучено по жалбата; број и датум на поднесено Барање за поведување на прекршочна постапка и број и датум на донесената одлука на Комисијата за одлучување
по прекршок, како е решено по барањето и забелешки.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води
електронски преку систем за автоматска обработка на
податоците.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 22
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 207/16 и 59/17), освен за случаите предвидени во членот 117 од Законот за заштита
на личните податоци („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 42/20).
Член 23
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-600/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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1612.
Врз основа на член 56 од Законот за заштита на
личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на известувањето за пренос на лични податоци во земјите членки на Европската Унија и за земјите членки на Европскиот економски простор, формата и содржината на
образецот на барањето за добивање на одобрение за
пренос за случаите предвидени со закон, како и формата и содржината на образецот за евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци во трети земји и
меѓународни организации, Европската Унија и Европскиот економски простор, како и начинот на водење на
евиденцијата.
II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕНОСОТ НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЗА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА
ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКИ ПРОСТОР
Член 2
(1) Во смисла на член 48 став (3) од Законот за заштита на личните податоци, при пренос на лични податоци во земјите членки на Европската Унија и Европскиот економски простор, контролорот или обработувачот задолжително доставува пријава за пренос на
лични податоци.
(2) Пријавата за пренос на лични податоци од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот ја
доставува до Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Агенција) електронски преку системот на е-пријави на Агенцијата или преку
електронска пошта во скенирана копија, во рок од 15
дена пред денот на започнување на преносот на лични
податоци.
(3) Пријавата за пренос на лични податоци од ставот (1) на овој член, треба да биде потпишана своерачно или со електронски потпис во согласност со прописите што ја уредуваат употребата на електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, од страна на лицето кое го претставува и застапува контролорот или обработувачот кој врши пренос на
лични податоци.
(4) Образецот на пријавата за пренос на лични податоци од ставот (1) на овој член е составен дел на овој
правилник (Образец бр. 1).
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ И
МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Форма и содржина на образецот на барањето за
добивање на одобрение за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации врз
основа на одлука за соодветност
Член 3
(1) За пренос на лични податоци во трети земји и
меѓународни организации за кој Агенцијата донесува
одлука за соодветност согласно член 49 став (3) од Законот за заштита на личните податоци, контролорот
или обработувачот потребно е да поднесaт Барање за
добивање на одобрение за пренос на лични податоци.

(2) Образецот на Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци од ставот (1) од овој
член е составен дел на овој правилник (Образец бр. 2).
(3) При донесувањето на одлуката за соодветност,
Агенцијата ги зема во предвид одлуките на Европската
Унија со кои има утврдено дека одредени трети земји
обезбедуваат соодветен степен на заштита на личните
податоци како и дали третите земјите се потписнички
на Конвенцијата 108 на Советот на Европа.
(4) Барањето за добивање на одобрение за пренос
на лични податоци од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот го доставува до Агенцијата
електронски преку системот на е-пријави на Агенцијата или преку електронска пошта во скенирана копија,
во рок од 15 дена пред денот на започнување на преносот на лични податоци.
(5) Барањето за добивање на одобрение за пренос
на лични податоци од ставот (1) на овој член, треба да
биде потпишано своерачно или со електронски потпис
во согласност со прописите што ја уредуваат употребата на електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, од страна на лицето кое го
претставува и застапува контролорот или обработувачот кој врши пренос на лични податоци.
2. Формата и содржината на образецот на барањето
за добивање на одобрение за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации врз
основа на предвидени соодветни заштитни мерки
Член 4
(1) Во случаите за кои се бара одобрение од страна
на Агенцијата, контролорот или обработувачот потребно е да поднесат барање за добивање на одобрение за
пренос на лични податоци.
(2) Кон барањето за добивање на одобрение за пренос од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот потребно е да достави документација за предвидените соодветни заштитни мерки согласно членот
50 став (3) од Законот за заштита на личните податоци.
(3) Образецот на Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци согласно ставот (1) од
овој член е составен дел на овој правилник (Образец
бр. 3).
(4) Барањето за добивање на одобрение за пренос
на лични податоци од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот го доставува до Агенцијата
електронски преку системот на е-пријави на Агенцијата или преку електронска пошта во скенирана копија,
во рок од 15 дена пред денот на започнување на преносот на лични податоци.
(5) Барањето за добивање на одобрение за пренос
на лични податоци од ставот (1) на овој член, треба да
биде потпишано своерачно или со електронски потпис
во согласност со прописите што ја уредуваат употребата на електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, од страна на лицето кое го
претставува и застапува контролорот или обработувачот кој врши пренос на лични податоци.
3. Форма и содржината на образецот на барањето за
одобрување на задолжителни корпоративни правила
Член 5
(1) При пренос на лични податоци врз основа на задолжителни корпоративни правила контролорот или
обработувачот потребно е да поднесe барање за одобрување на задолжителните корпоративни правила.
(2) Образецот на барањето согласно ставот (1) од
овој член, е составен дел на овој правилник (Образец
бр. 4).
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(3) Барањето од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот го доставува електронски преку
системот на е-пријави на Агенцијата или преку електронска пошта во скенирана копија, во рок од 15 дена
пред денот на започнување на преносот на лични податоци.
(4) Барањето од ставот (1) на овој член, треба да биде потпишано своерачно или со електронски потпис во
согласност со прописите што ја уредуваат употребата
на електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, од страна на лицето кое го претставува и застапува контролорот или обработувачот кој
врши пренос на лични податоци.
(5) Кон барањето од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот потребно е да достави документација со која се докажува дека се исполнети условите предвидени во членот 51 од Законот за заштита на
личните податоци.
IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕНОС НА ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЕВРОПСКИОТ
ЕКОНОМСКИ ПРОСТОР
Член 6
(1) Образецот на евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни
организации, Европската Унија и Европскиот економски простор ги содржи следниве податоци:
1. Реден број;
2. Податоци за контролорот или обработувачот кој
го врши преносот и тоа:
- назив и седиште за правно лице/име и презиме и
адреса на живеење за физичко лице;
- контакт-телефон;
- електронска пошта; и
- име и презиме на овластеното лице задолжено за
пренесените лични податоци.
3. Држава во која ќе се врши преносот;
4. Податоци за примачот на лични податоци (контролор, обработувач или заеднички контролор)
- назив и седиште за правно лице, името и презимето и адреса на живеење за физичко лице;
- контакт-телефон;
- електронска пошта; и
- име и презиме на овластеното лице задолжено за
примените лични податоци.
5. Категории на субјектите на лични податоци чии
лични податоци ќе бидат предмет на пренос;
6. Цел или цели на преносот на личните податоци;
7. Категории на личните податоци кои се пренесуваат;
8. Посебни категории на лични податоци кои се
пренесуваат;
9. Рок на чување на пренесените лични податоци;
10. Правен основ за пренос на личните податоци;
11. Општ опис за преземените технички и организациски мерки за безбедност на личните податоци при
преносот;
12. Периоди на вршење на преносот на лични податоци;
13. Број и датум на пријавата на преносот на лични
податоци во Европската Унија или Европскиот економски простор;
14. Број и датум на донесено Решение за одобрување на пренос на лични податоци согласно член 49 став
(3) и член 50 став (3) од Законот за заштита на личните
податоци; и
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15. Број и датум на донесено Решение за одобрување на задолжителни корпоративни правила согласно
член 51 од Законот за заштита на личните податоци.
(2) Образецот на евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци од ставот (1) на овој член е составен дел на овој правилник (Образец бр. 5).
V. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО
ТРЕТИ ЗЕМЈИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКИ
ПРОСТОР
Член 7
(1) Евиденцијата на извршениот пренос на лични
податоци во трети земји и меѓународни организации,
Европската Унија и Европскиот економски простор се
води во електронска форма во Агенцијата.
(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се
внесуваат податоците од членот 6 став (1) на овој правилник, како и сите промени кои ќе настанат по извршеното запишување.
Член 8
(1) Контролорот или обработувачот за секоја промена на податоците за извршениот пренос, содржани
во евиденцијата од членот 6 став (1) на овој правилник,
писмено ја известува Агенцијата во рок од 15 дена од
денот на настанување на промената.
(2) По приемот на известувањето од ставот (1) на
овој член, Агенцијата во рок од три дена ги ажурира
податоците содржани во евиденцијата на извршениот
пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации, Европската Унија и Европскиот економски простор.
(3) Контролорот или обработувачот за секоја промена на податоците во однос на примачот на личните
податоци во трети земји и меѓународни организации,
Европската Унија и Европскиот економски простор,
потребно е да поднесе нова пријава за пренос на лични
податоци или ново барање за добивање на одобрение
за пренос на лични податоци согласно прописите за
заштита на личните податоци.
Член 9
Во случај на престанување на својството на контролор или обработувач согласно прописите за заштита на
личните податоци, контролорот или обработувачот
писмено ја известува Агенцијата во рок од 15 дена од
денот на престанување на својството контролор или
обработувач.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на евиденција за извршен
пренос на лични податоци во други држави („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10).
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-601/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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1613.
Врз основа на член 69 став (6) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБУКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ
ПОДАТОЦИ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на обука за вработените во контролорите, односно обработувачите, како и за офицерите за заштита
на личните податоци од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст:
Агенција), програмата за обука за заштита на личните
податоци, формата и содржината на образецот за сертификатот, како и начинот на водење на евиденција за
издадените сертификати.
II. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА
Член 2
Обуките утврдени согласно Годишната програма за
обуки за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Годишна програма) ги организираат, подготвуваат и спроведуваат вработени административни
службеници во Агенцијата (во натамошниот текст:
обучувачи) определени од страна на директорот на
Агенцијата.
Член 3
(1) Барањето за обука за заштита на личните податоци, контролорот, обработувачот, односно офицерот
за заштита на личните податоци може да го поднесе:
- во писмена форма по пошта;
- на електронската пошта obuki@privacy.mk; или
- во писарницата на Агенцијата.
(2) Барањето за обука за заштитата на личните податоци ги содржи особено следните податоци:
- назив и седиште, односно име и презиме и адреса
на живеење на контролорот, обработувачот, односно
офицерот за заштита на личните податоци;
- бројот на учесниците што се пријавуваат за обуката;
- име и презиме на пријавените учесници за обуката
и работно место;
- видовите на обука и модулите за обуката за која се
пријавуваат учесниците;
- терминот на бараната обука;
- име и презиме на одговорното лице;
- телефон за контакт; и
- електронска пошта.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, контролорот, односно обработувачот, податоците за учесниците може да ги достави и дополнително, но најдоцна
до денот на отпочнување на обуката.
(4) Доколку контролорот, обработувачот, односно
офицерот за заштита на личните податоци сака да присуствува на посебни обуки според барана програма, во
барањето за обука за заштитата на личните податоци
наместо модулите ги наведува темите, односно прашањата што бара да бидат предмет на обуката.

(5) Секое добиено барање за обука за заштита на
личните податоци во Агенцијата се заведува во писарницата и се доставува до обучувачите.
(6) Образецот на барањето за обука за заштита на
личните податоци е составен дел на овој правилник
(Образец бр. 1).
Член 4
(1) Агенцијата ги евидентира податоците за пријавените контролори, обработувачи, односно офицери за
заштита на личните податоци и го следи бројот на пријавени учесници за секој од модулите на обуките наведени во Годишната програма.
(2) Доколку контролорот, обработувачот, односно
офицерот за заштита на личните податоци сака да присуствува на посебна обука според барана програма терминот за обуката договорно се утврдува.
(3) Контролорот, обработувачот, односно офицерот
за заштита на личните податоци кој се пријавил за
обука, најдоцна три работни дена пред одржувањето на
обуката се известува за:
- терминот за одржување на обуката; и
- крајниот рок во кој треба да се уплати надоместокот за обуката.
(4) Известувањето од ставот (3) на овој член до контролорот, обработувачот, односно офицерот за заштита
на личните податоци се доставува по електронски пат.
Член 5
Агенцијата за секој од модулите што се предмет на
обука обезбедува презентација во електронска форма
(медиум), како и канцелариски материјали за учество
на обуката (прописи за заштитата на личните податоци,
папка, хартија, пенкало и др.) кои на учесниците им се
даваат пред отпочнување на обуката.
Член 6
(1) Уплатата на надоместокот за обуката се врши
само преку трезорската сметка на Агенцијата. Правилно пополнетиот образец ПП-50 за плаќање на надоместокот за обуката се објавува на веб-страницата на
Агенцијата.
(2) Контролорите, обработувачите, односно офицерите за заштита на личните податоци се должни да го
извршат плаќањето на трошоците за обуката пред отпочнување на обуката за нивните пријавени учесници,
но не подоцна од денот на одржување на обуката.
(3) Ако учесникот од било кои причини не присуствува на обуката и/или најмногу два пати го одложува
присуството на обуката, Агенцијата определува нов
термин за одржување на обуката.
(4) Во случаите од ставот (3) на овој член, доколку
и на новиот термин учесникот не се појави на обуката,
уплатените средства не се враќаат на контролорот, обработувачот, односно офицерот за заштита на личните
податоци.
Член 7
(1) Агенцијата склучува договор за спроведување
обука за заштита на личните податоци со контролорот,
обработувачот, односно офицерот за заштита на личните податоци, а кои доставиле барање за спроведување
на обука согласно Годишната програма.
(2) Образецот на Договорот за спроведување обука
за заштита на личните податоци е составен дел на овој
правилник (Образец бр. 2).
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, обуките
за вработените во министерствата, органите на државната управа, управните организации и другите државни
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органи кои се целосни буџетски корисници, а кои доставиле барање за спроведување на обука согласно Годишната програма, се вршат без надомест, а по претходно склучен меморандум за соработка помеѓу
Агенцијата и заинтересираниот контролор.
Член 8
(1) На обуката може да учествуваат само пријавените учесници за кои е уплатен надоместокот за обуката
или кои биле ослободени од плаќањето на надоместокот.
(2) Доколку пријавениот учесник не се јави на определениот термин за одржување на обуката, истиот се
вклучува во следните обуки што се одржуваат за истите модули.
(3) Пред отпочнување на обуката, секој учесник на
обуката во евиденциониот лист за присуство ги внесува своите лични податоци (лично име) и своерачно се
потпишува.
(4) Евиденциониот лист за присуство од ставот (3)
на овој член ги содржи следните рубрики: реден број,
контролор/обработувач, офицер за заштита на личните
податоци, име и презиме, контакт телефон/електронска пошта и потпис. Во евиденциониот лист за присуство се внесува и датата и местото на одржување на
обуката.
(5) Образецот на евиденциониот лист за присуство
е составен дел на овој правилник (Образец бр. 3).
Член 9
(1) По завршување на обуката секој од учесниците
анонимно пополнува прашалник за евалуација.
(2) Податоците од прашалникот за евалуација се користат само за анализи, извештаи, како и за унапредување на процесот за обука во Агенцијата.
(3) Образецот на прашалникот за евалуација е составен дел на овој правилник (Образец бр. 4).
III. ПРОГРАМА ЗА ОБУКА ЗА ЗАШТИТА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 10
(1) Обуката за заштита на личните податоци се
спроведува во согласност со:
- Програма за обука за заштита на личните податоци (Прилог бр. 1); и
- Програма за обука за офицерите за заштита на
личните податоци (Прилог бр. 2).
(2) Програмите од ставот (1) на овој член се составен дел на овој правилник.
IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ
ЗА СЕРТИФИКАТ
Член 11
(1) На секој учесник по завршувањето на обуката
му се издава сертификат за учество на обука за заштита
на личните податоци (во натамошниот текст: сертификат) од страна на директорот на Агенцијата.
(2) Во сертификатот се внесуваат податоци за: името и презимето на учесникот што учествувал на обуката, назив на контролорот, односно обработувачот,
назив на обуката, место на одржување на обуката, период на важење на сертификатот, број и датум на сертификатот, место за печат и потпис на директорот на
Агенцијата.
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(3) Сертификатoт се издава во случај ако учесникот
присуствувал на генеричка обука и/или специјализирана обука.
(4) Сертификатот се издава и за учесниците на посебните обуки што се спроведуваат согласно Годишната програма.
(5) Образецот на сертификатот е составен дел на
овој правилник (Образец бр. 5).
V. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ
Член 12
(1) Евиденцијата за издадените сертификати ги содржи следните податоци:
- реден број;
- име и презиме на учесникот на обуката;
- назив и седиште, односно име и презиме и адреса
на живеење на контролорот, обработувачот, односно
офицерот за заштита на личните податоци;
- вид на обуката;
- место на одржување на обуката;
- датум и број на издадениот сертификат;
- датум и број на издадена потврда;
- контакт-телефон и електронска адреса; и
- забелешка.
(2) Образецот на евиденцијата за издадените сертификати е составен дел на овој правилник (Образец бр.
6).
(3) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води
електронски согласно прописите за архивски материјал.
Член 13
(1) На барање на контролорот, обработувачот, односно офицерот за заштита на личните податоци или
на учесникот на обуката, директорот на Агенцијата или
од него овластено лице им издава Потврда за учество
на обука за заштита на личните податоци.
(2) Во Потврдата за учество на обука за заштита на
личните податоци се внесуваат податоци за: името и
презимето на учесникот што учествувал на обуката, назив контролорот, односно обработувачот, место каде е
одржана, датум на спроведување на обуката, по чие барање се издава потврдата и причини за издавање.
(3) Образецот на Потврдата за учество на обука за
заштита на личните податоци е составен дел на овој
правилник (Образец бр. 7).
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Упатството за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролори и обработувачи бр. 02-283/1 од 8.2.2012, бр. 02-283/2 од
7.3.2012, бр. 01-283/3 од 6.4.2012 и бр. 02-2852/1 од
20.12.2013 година.
Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-602/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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1614.
Врз основа на член 103 став (2) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА
НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на службената легитимација на супервизорите
(во натамошниот текст: легитимација), како и начинот
на нејзиното издавање и одземање.
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
Член 2
(1) Образецот на легитимацијата е изработен на
пластифицирана бела хартија со димензии 6 х 9 см, на
која што од двете страни, по целата должина е отпечатен грбот на Република Северна Македонија.
(2) На предната страна на легитимацијата е отпечатен
меморандумот на Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Агенцијата), под него, во
средината, испишани се зборовите „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“, под овие зборови на левата страна има
место за фотографија на супервизорот на кој му се издава
легитимацијата со димензии 3 х 3,5 см. На десната страна
се испишува името и презимето и називот на работното
место на супервизорот. Во средината на долниот раб има
место за печат, а во долниот десен дел има место за потпис на директорот на Агенцијата.
(3) На задната страна на легитимацијата е содржан
следниот текст: „При вршење на супервизија, супервизорот постапува согласно член 105 од Законот за заштита на личните податоци“. Под текстот на десната
страна се испишува регистарскиот број на легитимацијата, а под него на левата страна се испишува дата на
издавање на легитимацијата.
(4) Образецот на легитимацијата содржи посебна
заштита, и тоа:
- треба да биде изработена од хартија со тежина
од 200 г; и
- на задната страна треба да има воден печат.
(5) Образецот на легитимацијата од ставот (1) на
овој член е сместен во дводелна црна кожна обвивка со
димензии 11 x 17 см, која се превиткува на средината.
(6) Образецот на легитимацијата е составен дел на
овој правилник (Прилог 1).
III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
Член 3
(1) Легитимацијата се издава од страна на директорот на Агенцијата.
(2) Легитимацијата се издава за периодот додека административниот службеник има својство на супервизор.
Член 4
(1) Легитимацијата се одзема во сите случаи кога
супервизорот повеќе не ја врши должноста на супервизор по било која основа.
(2) Легитимацијата се одзема и во случај кога против супервизорот се води постапка за дисциплинска,
прекршочна или кривична одговорност во врска со
вршењето на должноста на супервизор.
(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член,
супервизорот веднаш ја враќа легитимацијата на овластеното лице за човечки ресурси и истата се чува во неговото досие.

(4) Кога легитимацијата не е вратена во согласност
со ставот (3) на овој член, истата се одзема со решение
донесено од страна на директорот на Агенцијата.
Член 5
(1) Во случај на промена на личните податоци содржани во легитимацијата, по претходно барање на супервизорот, од страна на директорот на Агенцијата се
издава нова легитимација, која ги содржи ажурираните
лични податоци.
(2) Легитимацијата се заменува со нова и кога поради
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива.
(3) Новата легитимација од ставовите (1) и (2) на
овој член, содржи нов регистарски број.
Член 6
За случаите предвидени во член 4 став (4) и член 5
ставови (1) и (2) на овој правилник, легитимацијата се
уништува од комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата.
Член 7
(1) Во случај на губење на легитимацијата, се известува директорот на Агенцијата и истата се огласува за
неважечка во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
(2) Изгубената легитимација се заменува со нова
која што содржи нов регистарски број.
(3) Трошоците за издавање на нова легитимација
заради губење на легитимацијата, супервизорот ја надоместува од сопствени средства.
IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 8
(1) За секое издавање, одземање, заменување,
уништување и губење на легитимацијата, во Агенцијата се води евиденција.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води
по електронски пат на посебен образец кој содржи податоци за: реден број, име и презиме на супервизорот,
звање на супервизорот, дата на издавањето на легитимацијата, регистарскиот број на легитимацијата, дата
на враќање на легитимацијата, дата на заменување на
легитимацијата, број и дата на решение за одземање на
легитимацијата, број и дата на решение за формирање
на комисија за уништување на легитимацијата, дата на
уништување на легитимацијата, дата на известување за
губење на легитимацијата и забелешки.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 9
(1) Легитимациите издадени согласно одредбите на
Правилникот за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр.
143/08 и 158/10) ќе се заменат со нови во рок од 180 дена
од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
(2) Старите легитимации од ставот (1) на овој член
се уништуваат од комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата.
Член 10
Со денот на влегувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот, формата и
содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/08 и 158/10).
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-605/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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1615.
Врз основа на член 66 став (6) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), а во врска со Насоките за проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци (ПВЗЛП) и утврдување дали обработката „веројатно ќе резултира со висок ризик“ за целите на
Регулативата 2016/679 (WP 248 rev.01) од Работната
група 29 за заштита на личните податоци при Европската унија, директорот на Агенцијата за заштита на
личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат упатства за контролорот при процесот на спроведување на проценката
на влијанието на заштитата на личните податоци.
Член 2
Проценката на влијанието на заштитата на личните
податоци во смисла на овој правилник претставува
процес дизајниран да ја опише обработката на личните
податоци, да ја процени нејзината неопходност и пропорционалност и да помогне во управувањето со ризиците за правата и слободите на физичките лица кои ќе
настанат со обработката преку нивна проценка, како и
да се предвидат мерки за справување со тие ризици (во
натамошниот текст: ПВЗЛП ).
II. СЛУЧАИ ВО КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПВЗЛП
Член 3
(1) Во смисла на член 39 став (1) од Законот за заштита на личните податоци, контролорот задолжително
спроведува ПВЗЛП кога постои веројатност обработката да предизвика висок ризик за правата и слободите на
физичките лица, а особено кога се воведуваат нови технологии за обработка на личните податоци, според
природата, обемот, контекстот и целите на обработката, како и кога обработката е вклучена во Листата на
видовите операции на обработка за кои се бара ПВЗЛП
воспоставена од Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Агенцијата).
(2) Контролорот спроведува ПВЗЛП пред да започне со обработка на личните податоци, притоа обезбедувајќи техничка и интегрирана заштита на личните податоци, односно во фаза на планирање на операциите
на обработка, како и кога некои од операциите на обработка се сè уште непознати.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, контролорот задолжително спроведува ПВЗЛП и пред да се
направат значителни промени на некои постојни операции на обработка на лични податоци, а кои претходно
биле проверени од страна на Агенцијата.
Член 4
Контролорот за да определи кои операции на обработка веројатно ќе резултираат со висок ризик и за кои
ПВЗЛП е задолжителна, мора да ги има во предвид најмалку еден од следните критериуми:
1. Евалуација или бодирање, вклучително и профилирање и предвидување, особено врз основа на аспекти
поврзани со работењето на субјектот на лични податоци, економската состојба, здравјето, личните преференции или интереси, сигурност или однесување, локацијата или движења.
2. Автоматско донесување одлуки со правно или
слично суштинско дејство, односно обработка насочена кон донесување на одлуки за субјектите на лични
податоци што произведуваат правни последици за физичкото лице или на сличен начин значајно влијаат на
физичкото лице.
3. Систематско набљудување, односно обработка
која се користи за следење, набљудување или контрола
на субјектите на лични податоци, вклучително и податоци собрани преку мрежи или „систематско набљудување на јавно достапни простори“.
4. Чувствителни податоци или податоци од изразита лична природа: ова вклучува посебни категории на
лични податоци кои се определени во членот 4 став (1)
точка 13 од Законот за заштита на личните податоци,
како и лични податоци поврзани со казнени осуди и
казнени дела.
5. Обемна обработка на податоци. При утврдување
дали обработката е обемна според околностите на секој
конкретен случај, се земаат предвид следниве фактори:
- број на засегнати субјекти на лични податоци, било да е конкретен број или процент од релевантното
население;
- обем на податоци и/или опфат на различни видови
податоци што се обработуваат;
- траење или непрекинатост на операциите на обработка на личните податоци; и
- географскиот опсег на активностите за обработка
на личните податоци.
6. Сет од лични податоци што се совпаѓаат или
комбинираат, на пример оние кои потекнуваат од две
или повеќе операции на обработка на лични податоци
кои се извршени за различни цели и/или од различни
контролори на начин што ги надминува разумните очекувања на субјектот на личните податоци.
7. Податоци кои се однесуваат на ранливи субјекти
на лични податоци: обработката на овој вид на податоци е критериум заради зголемената нерамнотежа на
моќта помеѓу субјектите на лични податоци и контро-
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лорите, при што физичките лица не можат едноставно
да се согласат или да се спротивстават на обработката
на нивните податоци или да ги остварат своите права.
Ранливи субјекти на лични податоци може да вклучуваат деца, вработени, ранливи групи на кои им е потребна посебна заштита (лица со ментална попреченост,
баратели на азил или постари лица, пациенти и др.). како и секој друг случај кога може да се идентификува
нерамнотежа во односот помеѓу положбата на субјектот на личните податоци и контролорот.
8. Иновативна употреба или примена на нови технолошки или организациски решенија, како што се
комбинирање на употреба на отпечаток од прст и
препознавање на лице за подобрување на контролата
на физичкиот пристап, итн.
9. Ситуации кога самата обработка ги спречува субјектите на лични податоци да остварат одредени права
или да користат услуга или договор. Ова вклучува процедури за обработка кои се насочени кон овозможување, модифицирање или одбивање на пристапот на
субјектите на личните податоци до одредена услуга
или склучување на договор.
III. СЛУЧАИ КОГА ПВЗЛП НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНА
Член 5
(1) ПВЗЛП е незадолжителна во следните случаи
кога:
- операциите на обработка може да одговараат на
случаите наведени во членот 4 на овој правилник, но
контролорот оценил дека истите нема веројатност да
резултираат со висок ризик за правата и слободите на
физичките лица;
- природата, обемот, контекстот и целите на обработката се слични на обработката за која била спроведена ПВЗЛП; и
- обработката е вклучена во Листата на видовите
операции на обработка за кои не се бара ПВЗЛП воспоставена од Агенцијата.
(2) Контролорот задолжително ги оправдува и документира причините за неизвршување на ПВЗЛП при
што го наведува и мислењето на офицерот за заштита на
личните податоци (во натамошниот текст: офицерот).
IV. УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ
Член 6
(1) Во смисла на член 39 од Законот за заштита на
личните податоци, контролорот е исклучиво одговорен
да го спроведува ПВЗЛП при што ги определува лицата задолжени за извршување на ПВЗЛП и ги документира советите и одлуките на офицерот во рамките на
ПВЗЛП.
(2) Во согласност со ставот (1) на овој член, контролорот при спроведување на ПВЗЛП може да ангажира
надворешни лица или да побара совет или мислење од

независни експерти, а според природата на технолошките и организациските решенија кои ќе се применуваат при операциите на обработка на личните податоци.
(3) Кога обработката целосно или делумно ќе биде
извршувана од страна на обработувачот, тогаш обработувачот е должен да му помогне на контролорот во
спроведувањето на ПВЗЛП при што улогите, обврските и одговорностите на контролорот и обработувачот задолжително се дефинираат со договор согласно прописите за заштита на личните податоци.
V. БАРАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ОД СУБЈЕКТОТ НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 7
(1) Според околностите на секој конкретен случај
за кој се изработува ПВЗЛП, контролорот може да побара мислење од субјектите на личните податоци или
нивните претставници, преку различни средства, во зависност од контекстот (на пример, општа студија поврзана со целта и средствата на процесот на обработка,
со поставување на прашања до претставниците на субјектите на лични податоци, или преку анкети кои се испраќаат до идните клиенти на контролорот).
(2) Кога конечната одлука на контролорот се разликува од мислењето на субјектите на лични податоци,
причините за продолжување или прекин на обработката на личните податоци задолжително треба да се документираат при процесот на ПВЗЛП.
(3) Кога контролорот ќе одлучи да не бара мислење
од субјектите на лични податоци (на пример: доколку
со тоа би се загрозила доверливоста на работните планови во организацијата или истото е несразмерно или
неизводливо), образложението за ваквата одлука треба
да се документира при процесот на ПВЗЛП.
VI. ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ПВЗЛП
Член 8
(1) Контролорот го преиспитува ПВЗЛП по промена на ризиците што произлегуваат од операциите на
обработка (на пример, употреба на нова технологија,
кога личните податоци се користат за друга цел итн.).
(2) Доколку одредени промени го намалат ризикот,
во вакви ситуации, преиспитувањето на направената
анализа на ризик може да покаже дека не е потребно
контролорот да спроведе ПВЗЛП.
VII. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПВЗЛП
Член 9
(1) ПВЗЛП задолжително содржи:
- опис на предвидените операции на обработка и
целите на обработката;
- проценка на потребата и пропорционалноста на
обработката;
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- проценка на ризиците за правата и слободите на
субјектите на личните податоци; и
- мерки предвидени за:
- управување со ризиците; и
- демонстрирање на усогласеност со прописите за заштита на личните податоци.
(2) Процесот на спроведување на ПВЗЛП графички
е прикажан во Прилогот бр.1 кој е составен дел на овој
правилник.
Методологија за спроведување на ПВЗЛП
Член 10
Контролорот задолжително донесува соодветна Методологија за спроведување на ПВЗЛП според критериумите дадени во Прилогот бр. 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Фази на спроведување на ПВЗЛП
Член 11
ПВЗЛП се спроведува во четири фази и тоа:
1. Дефинирање на контекстот – во првата фаза се
дефинира контекстот на обработка и се наведуваат, односно опишуваат најмалку следниве информации:
- збирка на лични податоци;
- цел на обработката;
- движење на податоци;
- метод(и) на добивање на податоците;
- начин и средства за обработка на податоците (користена опрема, мрежи, човечки ресурси итн.);
- субјекти кои се вклучени во обработката (контролори, обработувачи, корисници итн.); и
- рок на чување.
2. Анализа на ризик – во втората фаза се идентификуваат заканите (несакани исходи), како и се одредува
веројатноста и влијанието (последицата) од остварување на секој ризик.
Ризикот се изразува како функција од веројатноста
да се случи несаканиот исход (заканата) и влијанието
(последицата) од несаканиот исход доколку се случи.
Ризикот = (веројатност да се случи заканата) х (степен на влијанието)
Влијанието може да биде:
- ниско, кога физичките лица можат да се соочат со
неколку помали непријатности, кои ќе ги надминат без
проблем;
- средно, кога физичките лица можат да се соочат
со значителни непријатности, кои ќе можат да ги надминат и покрај одредени тешкотии;
- високо, кога физичките лица можат да се соочат
со значителни последици, кои би требало да можат да
ги надминат, но со сериозни тешкотии; и
- многу високо, кога физичките лица можат да се
соочат со значителни, па дури и неповратни последици, кои најверојатно нема да можат да ги надминат.
Проценката на ризикот се спроведува според начелата за заштита на личните податоци.
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3. Управување со ризик – во третата фаза треба да
се опфатат заштитните мерки, односно мерките на безбедност и механизмите дизајнирани да го намалат ризикот на прифатливо ниво, како и да се обезбеди заштита на личните податоци и да се прикаже усогласеност со прописите за заштита на личните податоци.
Мерките, исто како и кај проценката на ризикот
треба да се поделат според начелата за заштита на личните податоци.
4. Составување извештај од спроведена ПВЗЛП –
Контролорот ги документира сите фази на спроведување на ПВЗЛП, по што изработува извештај.
Извештајот од спроведената ПВЗЛП особено содржи: опис на процесот на обработка, внатрешни и надворешни лица вклучени во процесот на спроведување
на ПВЗЛП, анализа на ризик, дефинирани мерки за управување со ризикот, резиме/заклучок, акциски план,
мислење на офицерот и на другите лица вклучени во
процесот, одобрување на ПВЗЛП од страна на функционерот или одговорното лице кај контролорот.
Објавување на ПВЗЛП
Член 12
(1) Контролорот самостојно одлучува дали јавно ќе
го објави извештајот од ПВЗЛП.
(2) Контролорот демонстрира почитување на начелото на отчетност и транспарентност преку објавување
на делови од извештајот, на пример преку објавување
на краток преглед или заклучок од спроведената
ПВЗЛП.
(3) Контролорот е должен да го достави извештајот
од спроведената ПВЗЛП на барање на Агенцијата.
VIII. КОНСУЛТАЦИЈА СО АГЕНЦИЈАТА
Член 13
Кога контролорот не може да најде соодветни мерки за да го намали ризикот на прифатливо ниво (т.е.
ако преостанатите ризици останат високи), задолжително се консултира со Агенцијата во смисла на член
40 од Законот за заштита на личните податоци.
IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-606/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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1616.
Врз основа на член 97 став (3) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕКРШУВАЊЕ
НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за утврдување на прекршување на
одредбите од Законот за заштита на личните податоци (Образец бр. 1).
Образецот од ставот 1 на овој член е составен дел на овој правилник.

Член 2
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 144/11).

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 01-607/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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1617.
Врз основа на член 66 став (6) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), а во врска со Насоките за известување за нарушување на безбедноста на
личните податоци според Регулативата 2016/679
(WP250 rev.01) од Работната група 29 за заштита на
личните податоци при Европската Унија, директорот
на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на доставување на Известувањето до Агенцијата за заштита на
личните податоци (во натамошниот текст: Агенцијата)
за нарушување на безбедноста на личните податоци,
начинот на известување на субјектот на личните податоци за нарушувањето на безбедноста на личните податоци, како и активностите кои што контролорот треба
да ги преземе при нарушување на безбедноста на личните податоци.
Член 2
Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат и над обработувачот на збирка на лични податоци откако дознал за нарушување на безбедноста на
личните податоци во смисла на одредбите од членот 37
став (2) од Законот за заштита на личните податоци.
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ДО АГЕНЦИЈАТА
Член 3
(1) Во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци, контролорот е должен во рокот предвиден во членот 37 став (1) од Законот за заштита на личните податоци да ја извести Агенцијата за нарушувањето на безбедноста на личните податоци, по електронски пат на incident@privacy.mk или на
https://eprijavi.privacy.mk/. Прилогот во електронската
пошта треба да биде електронски потпишан од страна
на функционерот, или на одговорното лице на контролорот или истиот да биде во скенирана форма од кој
јасно може да се гледа своерачниот потпис на функционерот, или на одговорното лице на контролорот.
(2) Во смисла на член 37 став (3) од Законот за заштита на личните податоци, известувањето од ставот (1)
на овој член ги содржи следните податоци:

- опис на природата на нарушувањето на безбедноста на личните податоци, вклучувајќи, категориите и
приближниот број на засегнати субјекти на личните
податоци (во зависност од користените идентификатори, ова може да вклучува, меѓу другите, деца и други
ранливи групи, лица со посебни потреби, вработени
или клиенти), како и категориите и приближниот број
на засегнати евидентирани лични податоци (на пример:
здравствени податоци, матични броеви на граѓаните
(ЕМБГ), информации за социјална помош, финансиски
податоци, броеви на банкарски сметки, броеви на пасоши и слично);
- наведување на името, презимето и контакт податоци на офицерот за заштита на личните податоци или
на друго лице за контакт, од кое може да се добијат повеќе информации;
- опис на можните последици од нарушувањето на
безбедноста на личните податоци (на пример: потенцијални последици и негативни ефекти на засегнати субјекти на лични податоци); и
- опис на преземените или предложените мерки од
страна на контролорот за справување со нарушувањето
на безбедноста на личните податоци, вклучувајќи соодветни мерки за намалување на можните негативни
ефекти (на пример: технички и организациски мерки
што се преземени од контролорот со цел да ги намали
можните негативни ефекти, дадени совети на засегнатите субјекти на лични податоци за да се заштитат од
можните неповолни последици од нарушувањето на
безбедноста на личните податоци, како што е промена
на лозинки во случај кога нивните привелегии за пристап се компромитирани).
(3) Покрај податоците од ставот (2) на овој член,
според околностите на секој конкретен случај, во известувањето од ставот (1) на овој член, може да се внесат и следните податоци:
- датум и време на инцидентот (доколку се знае, во
спротивно може да се направи процена);
- датум и време на детектирање на инцидентот;
- услови под кои што е настанато нарушувањето на
безбедноста на личните податоци (на пример: загуба,
кражба...);
- име, презиме и потпис на лицата кои констатирале
нарушување на безбедноста на личните податоци;
- дали во инцидентот е вклучен и обработувачот,
при што ако е вклучен, се наведуваат и неговите податоци (назив и седиште, односно име и презиме и адреса
на живеење, податоци за офицерот за заштита на личните податоци и други контакт податоци);
- дали е информиран офицерот за заштита на личните податоци на контролорот за нарушувањето на безбедноста на личните податоци;
- оценка/мислење од офицерот за заштита на личните податоци преку преземени или предложени мерки за
справување со нарушувањето на безбедноста на личните податоци;
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- сумарен преглед на нарушувањето на безбедноста
на личните податоци (вклучително физичка локација и
медиум на кој се складирани податоците);
- статистички податоци за нарушување на безбедноста на личните податоци, односно констатирање дали инцидентот првпат се појавува;
- известување до субјектот на личните податоци –
ДА/НЕ;
- содржина на известувањето до засегнатите субјекти на лични податоци;
- комуникациска технологија преку која е испратено известувањето;
- број на субјекти на лични податоци што се известени;
- други податоци на контролорот, доколку ги има за
настанатиот случај.
(4) Образецот на известувањето од ставот (1) на
овој член е составен дел на овој правилник (Образец
бр. 1).
III. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИТЕ
ПОДАТОЦИ ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 4
(1) Во смисла на член 38 ставови (1) и (2) од Законот за заштита на личните податоци, контролорот во
известувањето до субјектот на личните податоци ги наведува следните податоци:
- опис на природата на нарушувањето на безбедноста на личните податоци;
- името, презимето и контакт податоци на офицерот
за заштита на личните податоци или на друго лице за
контакт, од кое може да се добијат повеќе информации;
- опис на можните последици од нарушувањето на
безбедноста на личните податоци; и
- опис на преземените или предложените мерки од
страна на контролорот за справување со нарушувањето
на безбедноста на личните податоци, вклучувајќи соодветни мерки за намалување на можните негативни
ефекти.
(2) Според околностите на секој конкретен случај,
во известувањето од ставот (1) на овој член, може да се
внесат и следните податоци:
- датум и време на инцидентот (доколку се знае);
- причина поради која дошло до нарушување на
безбедноста на личните податоци;
- услови под кои што е настанато нарушувањето на
безбедноста на личните податоци (на пример: загуба,
кражба...); и
- име, презиме и потпис на функционерот, или на
одговорното лице во контролорот.
(3) Образецот на известувањето од ставот (1) на
овој член е составен дел на овој правилник (Образец
бр. 2).
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IV. АКТИВНОСТИ НА КОНТРОЛОРОТ
Член 5
(1) Во смисла на член 37 став (5) од Законот за заштита на личните податоци, контролорот е должен детално да го документира нарушувањето на безбедноста
на личните податоци, како и да воспостави внатрешен
процес на евидентирање на нарушувањата на безбедноста на личните податоци, без оглед дали ќе биде потребно да се извести Агенцијата според прописите за
заштита на личните податоци.
(2) Процесот на евидентирање од ставот (1) на овој
член, ги содржи следните податоци за:
- природата (факти и причини) за нарушување на
безбедноста на личните податоци;
- категориите и приближниот број на засегнати субјекти на личните податоци;
- категориите и приближниот број на засегнати евидентирани лични податоци;
- вклученоста и улогата на обработувачот при нарушување на безбедноста на личните податоци;
- ефектите и последиците предизвикани од нарушување на безбедноста на личните податоци;
- преземените мерки за справување со нарушувањето на безбедноста на личните податоци;
- преземените превентивни мерки; и
- други информации што и овозможуваат на
Агенцијата да ја провери усогласеноста на контролорот
со прописите за заштита на личните податоци.
(3) Активностите кои што контролорот треба да ги
преземе при нарушување на безбедноста на личните
податоци се наведени во Прилогот бр.1 кој е составен
дел на овој правилник.
(4) Oфицерот за заштита на личните податоци задолжително треба да биде информиран и вклучен во
целиот процес на управување и известување за нарушувањето на безбедноста на личните податоци преку
давање совети и следење на усогласеноста со прописите за заштита на личните податоци при нарушувањето
на безбедноста на личните податоци, како и за време
на секоја последователно истражување од Агенцијата.
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-608/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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1618.
Врз основа на член 71 став (4) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ СО ВИСОК РИЗИК
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка
на лични податоци која предизвикува висок ризик за
правата и слободите на физичките лица (во натамошниот текст: Известување), начинот на известување на
Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Агенција), како и формата и содржината на евиденцијата на збирки на лични податоци со висок ризик.
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО
Член 2
(1) Образецот на Известувањето е составен од два
дела и ги содржи податоците во смисла на член 71 од
Законот за заштита на личните податоци и тоа:
1. ДЕЛ 1 – Податоци за контролорот
1.1. Правно лице, орган на државната власт, државен орган, правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело
- Назив на контролорот;
- Даночен број;
- Претежна дејност;
- Организациска форма;
- Општина;
- Населено место;
- Контакт-телефон;
- Електронска пошта;
- Факс;
- Веб-страница;
- Одговорно лице;
- Име и презиме на офицерот за заштита на личните
податоци;
- Контакт телефон на офицерот на заштита на личните податоци;
- Електронска пошта на офицерот за заштита на
личните податоци;
- Работно место или број и датум на договор за ангажирање на офицерот за заштита на личните податоци;
- Назив/име на овластениот претставник доколку го
има; и
- Седиште/адреса на живеење на овластениот претставник.
1.2. ДЕЛ 2 – Податоци за контролорот – Физичко
лице

- Име и презиме;
- Место и адреса на живеење;
- Податоци за вработување (занимање или функција
што ја врши);
- Датум на раѓање;
- Место на раѓање; и
- Државјанство.
2. Назив на збирката на лични податоци;
3. Цел или цели на обработката;
4. Правна основа за воспоставување збирка на лични податоци;
5. Опис на категориите на субјектите на личните
податоци и на категориите на лични податоци кои се
однесуваат на нив;
6. Категориите на корисници на кои се, или ќе бидат откриени личните податоци, вклучувајќи корисници во трети земји или меѓународни организации;;
7. Рок на чување на личните податоци, односно
предвидените рокови за бришење на различните категории на лични податоци;
8. Пренос на личните податоци во трета земја или
меѓународна организација;
9. Општ опис на преземените технички и организациски мерки за обезбедување на безбедност на личните
податоци; и
10. Број и датум на проценката на влијанието на
заштитата на личните податоци.
(2) При пополнувањето на Образецот од ставот (1)
на овој член, делот 1 се пополнува само од страна на
контролорот – правно лице од потточката 1.1, а делот 2
се пополнува само од страна на контролорот – физичко
лице од потточка 1.2.
(3) Образецот на Известувањето од ставот (1) на
овој член е составен дел на овој правилник (Обрасци
бр, 1 и бр.2).
III. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОЈА
ПРЕТСТАВУВА ВИСОК РИЗИК
1. Пријавување на збирки на лични податоци
со висок ризик
Член 3
Известувањето се доставува од страна на контролорот во електронска форма преку веб-страницата на
Агенцијата заради евидентирање во евиденцијата на
збирки на лични податоци со висок ризик.
Член 4
За доставување на Известувањето, контролорот
претходно електронски се регистрира во евиденцијата
на збирки на лични податоци со висок ризик преку самостојно определување на корисничко име и лозинка
за пристап.
Член 5
(1) По регистрацијата, контролорот во системот на
евиденцијата на збирки на лични податоци со висок
ризик ги внесува следните податоци:
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- назив на контролорот – правно лице, орган на
државната власт, државен орган, правно лице основано
од државата за вршење на јавни овластувања, агенција
или друго тело; даночен број; претежна дејност; организациска форма; општина; населено место; контакттелефон; електронска пошта; факс; веб-страница; одговорно лице; име и презиме на офицерот за заштита на
личните податоци; контакт телефон на офицерот на
заштита на личните податоци; електронска пошта на
офицерот за заштита на личните податоци и работно
место или број и датум на договор за ангажирање на
офицерот за заштита на личните податоци; назив, односно име на овластениот претставник доколку го има
и седиште, односно адреса на живеење на овластениот
претставник и
- контролор – физичко лице: име и презиме; место и
адреса на живеење; податоци за вработување (занимање или функција што ја врши); датум на раѓање; место
на раѓање и државјанство.
(2) По внесувањето на податоците од ставот (1) на
овој член, контролорот го отпечатува конфирмациското писмо и врши електронско внесување на податоците
за збирките на лични податоци со висок ризик преку
одбирање на понудените опции или пополнување на
податоците за категорија или категории на субјектите
на личните податоци, односно категории на личните
податоци кои се однесуваат на нив.
(3) Отпечатеното конфирмациско писмо од ставот
(2) на овој член, контролорот го пополнува, заверува со
печат и потпишано од функционерот, или од одговорното лице го испраќа веднаш со препорачана пратка до
Агенцијата.
(4) Ако контролорот е физичко лице, отпечатеното
конфирмациско писмо од ставот (2) на овој член само
го пополнува и своерачно потпишано го испраќа веднаш со препорачана пратка до Агенцијата.
Член 6
(1) Агенцијата врз основа на внесените податоци од
страна на контролорот, како и врз основа на добиеното
конфирмациско писмо, врши евидентирање на контролорот и на неговите збирки на лични податоци со висок ризик.
(2) Известувањето заради евидентирање од ставот
(1) на овој член, контролорот го врши со цел демонстрирање на негова усогласеност со прописите за заштита на личните податоци (отчетност).
(3) Агенцијата при процесот на евидентирање на
контролорот и на неговите збирки на лични податоци
со висок ризик, врши верификација на точноста на податоците во однос на доставеното известување, како и
проверка на неговата автентичност.
2. Пријавување на промени во евиденцијата на
збирки на лични податоци со висок ризик
Член 7
(1) Контролорот за секоја промена во збирките на
лични податоци со висок ризик, содржана во Известувањето, писмено ја известува Агенцијата во рок од 30
дена од денот на настанување на промената.
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(2) По приемот на известувањето од ставот (1) на
овој член, Агенцијата веднаш ги ажурира податоците
содржани во евиденцијата на збирки на лични податоци со висок ризик.
Член 8
(1) Контролорот за секоја промена во делот на контролорот и на офицерот за заштита на личните податоци согласно прописите за заштита на личните податоци, веднаш писмено ја известува Агенцијата.
(2) По приемот на известувањето од ставот (1) на
овој член, Агенцијата веднаш ги ажурира податоците
содржани во евиденцијата на збирки на лични податоци со висок ризик.
Член 9
(1) Во случај на престанување на својството на контролор согласно прописите за заштита на личните податоци, контролорот писмено ја известува Агенцијата
во рок од 15 дена од денот на престанување на својството контролор.
(2) По приемот на известувањето од ставот (1) на
овој член, Агенцијата веднаш ги брише податоците на
контролорот содржани во евиденцијата на збирки на
лични податоци со висок ризик.
IV. ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА
НА ЗБИРКИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СО ВИСОК
РИЗИК
Член 10
(1) Во Агенцијата се води евиденција на збирки на
лични податоци со висок ризик која ги содржи податоците од членот 2 на овој правилник.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води
електронски преку систем за автоматска обработка на
податоците.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка на
личните податоци и за начинот на известувањето во
Централниот регистар на збирки на лични податоци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
155/08 и 158/10).
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-609/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.
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4) обемна обработка на посебни категории на лични

1619.
Врз основа на член 39 став (4) од Законот за зашти-

податоци или на лични податоци поврзани со казнени-

та на личните податоци („Службен весник на Републи-

те осуди и казнените дела (член 14 од Законот за заш-

ка Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на

тита на личните податоци) или прекршочната одговор-

Агенцијата за заштита на личните податоци донесе

ност;
5) обработка на лични податоци на деца со цел про-

ЛИСТА

филирање, автоматско одлучување или за цели на мар-

НА ВИДОВИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ОБРАБОТКА ЗА

кетинг или за директно понудување на услуги намене-

КОИ СЕ БАРА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО
ВРЗ ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ти за нив;
6) обработка на лични податоци собрани од трети
страни (лица), кои се земаат во предвид за донесување

I.
1. Со оваа листа се воспоставуваат видовите операции на обработка, за кои се бара проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци согласно Законот за заштита на личните податоци.
2. Во согласност со точка 1 на оваа листа, проценка
на влијанието врз заштитата на личните податоци се
бара во случај на:
1) обработка на лични податоци за систематско и
сеопфатно профилирање или автоматско донесување
одлуки со цел да се извлечат заклучоци и да се донесат
одлуки кои произведуваат правно дејство, кои во голема мера влијаат на физичкото лице и/или на повеќе лица или кои помагаат при донесување на одлуки за нечиј пристап до услуга или некој вид на услуга или некоја погодност (на пр., како што се обработка на лични
информации во врска со економски или финансиски
статус, здравје, лични преференции, интереси, сигурност, однесување, податоци за локација, итн.);
2) обработка на посебни категории на лични податоци со цел профилирање или автоматско донесување
на одлуки;
3) обработка на посебни категории на лични податоци, т.е. податоци што откриваат расно или етничко
потекло, политичко мислење, религиозно или фило-

на одлуки поврзани со склучување, раскинување, одбивање или продолжување на договори за давање на услуги на физички лица;
7) обработка на лични податоци со користење на
систематско набљудување (мониторинг) на јавно достапен простор во големи размери;
8) употреба на нови технологии или технолошки
решенија за обработка на лични податоци или со можност за обработка на лични податоци што служат за
анализирање или предвидување на економската состојба, здравјето, личните желби или интереси, сигурноста или однесувањето, локацијата или движењето на
физичките лица;
9) обработка на лични податоци преку поврзување,
споредување или вршење на проверка на сличностите
од повеќе извори;
10) обработка на лични податоци на начин кој што
вклучува следење на локацијата или на однесувањето
на физичкото лице во случај на систематска обработка
на податоците за комуникација (метаподатоци) настанати – генерирани со употреба на телефон, интернет
или други средства (канали) за комуникација, како што
се GSM, GPS, Wi-Fi, за следење и обработка на податоците за локацијата;
11) обработка на лични податоци преку користење
на уреди и технологии, кај кои што доколку настане

зофско уверување или членство во синдикат, како и об-

инцидент може да го загрози здравјето на една личност

работка на генетски податоци, биометриски податоци

или повеќе лица (субјекти на лични податоци); и

со цел единствено идентификување на лицата, здрав-

12) обработка на посебни категории на лични пода-

ствени податоци или податоци за сексуалниот живот

тоци на вработените кои се користат за единствена

или сексуалната ориентација на индивидуата;

идентификација на вработените од страна на работода-
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вачот и во други случаи на обработка на податоци за

4. Контролорот е должен да изврши преиспитување

личности – вработени од страна на работодавачот пре-

за да процени дали обработката се врши во согласност

ку користење апликација или систем за следење на

со проценката на влијанието врз заштитата на личните

нивната работа, движење и комуникација и слично. (на

податоци најмалку во случаите кога има промена на

пр. обработка на лични податоци за следење на врше-

ризикот предизвикан од операциите на таа обработка.

њето на работната обврска, движењето, комуникација
и сл.).

5. Освен во случаите наведени во точка 2 дел I од
оваа листа, контролорот е должен да изврши проценка
на влијанието врз заштитата на личните податоци и во

II.
3. Агенцијата за заштита на личните податоци потенцира дека постоењето на Листа на видовите операции на обработка за кои се бара проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци, во никој случај

други случаи доколку постои веројатност дека некој
вид обработка, особено со употреба на нови технологии и земајќи ја предвид природата, обемот, контекстот
и целите на обработката, може да предизвика висок ризик за правата и слободите на физичките лица.

не ја намалува општата обврска на контролорот за операциите на обработка да спроведе соодветна проценка

III.

на ризик и управување со ризикот. Понатаму, спрове-

6. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот

дувањето проценка на влијанието врз заштитата на

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

личните податоци не ги ослободува контролорите кои

верна Македонија“.

обработуваат лични податоци од обврската да ги почитуваат и другите обврски предвидени во прописите за

Бр. 01-610/1

заштита на личните податоци. Исто така, оваа листа во

11 мај 2020 година

никој случај не е рестриктивна (ограничувачка) или ек-

Скопје

склузивна, бидејќи спроведувањето на проценка на
влијанието врз заштитата на личните податоци секогаш
е неопходно доколку се исполнети условите од член 39
став (1) од Законот за заштита на личните податоци.
Во тој контекст, Агенцијата за заштита на личните
податоци укажува на фактот дека оваа листа подлежи

или нови ризици од обработка на лични податоци.
Проценката на влијанието врз заштитата на личните
податоци задолжително мора да се изврши пред да се

Imer Aliu, с.р.
__________

1620.
Врз основа на член 39 став (5) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на
Агенцијата за заштита на личните податоци донесе

на натамошен развој и може да биде изменета во согласност со дополнително идентификувани технологии

Директор,

ЛИСТА
НА ВИДОВИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ОБРАБОТКА ЗА
КОИ НЕ СЕ БАРА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО
ВРЗ ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

започне со обработка на лични податоци. Обврската за

I.

консултација со Агенцијата за заштита на личните по-

1. Со оваа листа се воспоставуваат видовите опера-

датоци пред обработката постои само ако проценката

ции за обработка на лични податоци за кои не се бара

на влијанието врз заштитата на личните податоци ќе

проценка на влијанието врз заштитата на личните по-

покаже дека, доколку контролорот за обработка на

датоци согласно Законот за заштита на личните пода-

лични податоци не преземе соодветни мерки за убла-

тоци.

жување, односно намалување на ризикот, самата обра-

2. Во согласност со точка 1 на оваа листа, проценка

ботка на лични податоци ќе доведе до висок ризик, а

на влијанието врз заштитата на личните податоци не се

според одредбите од членот 40 од Законот за заштита

бара за одредени видови на операции на обработка,

на личните податоци.

особено кога:
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- операциите за обработка не резултираат со висок

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ризик за правата и слободите на физичките лица;
- процесите (операциите) претходно биле утврдени

Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-

дека не се изложени на ризик при извршената проценка

метите кои се водеа во канцеларијата на извршител

на влијанието врз заштитата на личните податоци;

Весна Кавракова од Куманово, дека предметите ги пре-

- обработката е веќе одобрена од Агенцијата за заштита на личните податоци;

зема извршител Билјана Николовска од Куманово, именуван со Решение бр. 09-5589/1 од 30.12.2019 година

- за обработката веќе има постоечка јасна и специ-

на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен

фична правна основа во правниот систем на Република

суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен

Северна Македонија и кога проценката на влијанието

суд Кратово.

врз заштитата на личните податоци веќе е спроведена

Комората на извршители на РСМ известува дека из-

како дел од воспоставувањето на таа правна основа

вршител Билјана Николовска од Куманово започна со

според членот 10 став (3) од Законот за заштита на

работа на ден 20.2.2020 година на адреса ул. „Лени-

личните податоци;

нова“ бр. 20А/1-1.

- е изведена како дел од проценката на влијанието
што произлегува од основата на јавниот интерес и кога
проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци бил елемент на таа проценка според членот 10
став (3) од Законот за заштита на личните податоци;

Комора на извршители
Бр. 03-271/1

на Република Северна Македонија

5 мај 2020 година

Претседател,

Скопје

Зоран Димов, с.р.

и/или
- Агенцијата за заштита на личните податоци ќе одлучи определена обработка да ја вброи (смета) како
операција за обработка во согласност со членот 39 став
(5) од Законот за заштита на личните податоци.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1622.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика „Службен весник на Република Маке-

II.

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,

3. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот

27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

Северна Македонија“ бр. 31/20), Државниот завод за

верна Македонија“.

статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ

Бр. 01-611/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Северна

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА

Македонија во периодот јануари-април 2020 година во

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

однос на просечните цени на мало во 2019 година изне-

1621.

сува -0.4%.

Комората на извршители на Република Северна
Македонија согласно член 74 став 2 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16,
233/18 и 14/20), го објавува следното

Директор,
Апостол Симовски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
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contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

