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мислења и коментари

Грижливо со личните податоци

Приреди: Алма Растодер, alma@instore.mk

Имплементацијата на Општата регулатива за заштита на личните податоци (GPRD) 
им носи на компаниите нови предизвици и обврски, кои дополнително ќе бидат 
регулирани со новиот Закон за заштита на личните податоци. За обврските, новите 
правила и права на поединците и на компаниите, особено на трговските синџири со 
големи бази на податоци, побаравме повеќе мислења кои ќе бидат од помош при 
имплементацијата.

ЕКСПЕРТСКИ СТАВ

д-р Наташа Пирц Мусар,
адвокат и експерт за заштита на лични податоци, „Инфо хиша“ 
Љубљана, „Инфо хаус“ во Скопје и во Загреб

О
пштата регулатива за 
заштита на личните 
податоци GPRD е за-
должителна за земји-
те членки на ЕУ, a Ма-

кедонија и другите држави што 
се кандидати за членство во 
ЕУ имаат обврска да ја транс-
понираат во националното за-
конодавство и да ја спроведат 
во практика. Македонските 
компании што имаат делов-
на соработка со компании во 
земјите членки на ЕУ треба да 
го усогласат своето работење 
со GPRD, колку што е можно 
побрзо. 

Компаниите што располагаат 
со збирки на лични податоци 
треба да си ги постават след-
ните прашања: дали имаат 
обезбедено изречна и добро-
волна согласност за обработка 
на личните податоци на секој 
поединец во нивните збирки, 
дали таа согласност е дадена 
за целта заради која се врши 
обработка и дали компанијата 
може да докаже, односно да 
демонстрира дека поединецот 
навистина дал согласност? 
Притоа треба да се внимава и 
на специфицирање на соглас-
ностите, односно обезбеду-

вање согласност од поедине-
цот за секоја цел посебно (на 
пример, согласност за вршење 
директен маркетинг врз ос-
нова на претходно профили-
рање, согласност за пренос на 
личните податоци на други 
правни лица). Ова значи дека 
на еден образец треба да бидат 
поставени повеќе прозорчиња 
за секоја одделна согласност. 
Исто така, веб-страници што 
нудат онлајн-продажба, за да 
се усогласат со GPRD, треба од-
ново да побараат согласност од 
посетителите, иако податоците 
ги имаат собрано врз основа на 
претходна валидна согласност. 

Во предлогот на новиот Закон 
за заштита на личните подато-
ци што е објавен на веб-стра-
ницата на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци 
на Македонија забележав дека 
одредени решенија во предло-
жениот законски текст ги над-
минуваат барањата на GPRD, 
кои нема да придонесат за по-
голем квалитет на заштитата. 
На пример, услов за едно лице 
да биде назначено за офицер 
за заштита на лични подато-
ци е да поседува задолжите-
лен сертификат издаден од 
Дирекцијата. Согласно GPRD, 
сертификацијата е доброволна 
и се спроведува од приватни 
компании, а не од надзорниот 
орган. Значајна новина што ја 
воведува GPRD е можноста, 
обврската за назначување на 
офицер, освен со вработување, 
да се исполни и преку ангажи-
рање врз основа на договор 
за давање услуга. Досега ва-
жечкиот закон во Македонија 
пропишуваше задолжително 
определување на офицер кај 

контролорите во јавниот и 
приватниот сектор.

Во поглед на базата на подато-
ци собрана преку програмите 
за лојалност, во Словенија ре-
чиси сите трговски синџири, 
веќе подолг временски пери-
од, на своите потрошувачи 
им нудат зачленување во клу-
бови на лојалност преку кои 
потрошувачите стекнуваат 
извесни поволности. Во Сло-
венија, клубовите на лојалност 
првенствено функционираат 
врз основа на договор меѓу тр-
говскиот синџир и членот на 
клубот, односно врз основа на 
објавени Општи услови кои ги 
прифаќа членот и кои еднакво 
обврзуваат како да е склучен 
договор. Доколку потрошува-
чот сака да добие одредени по-
волности што ги нуди Клубот 
на лојалност, мора да ги доста-
ви своите лични податоци. Во 
овој случај, потрошувачот не 
дава согласност за обработка 
на неговите лични подато-
ци и Клубот на лојалност на 
својот член му испраќа еднак-
ви рекламни содржини, кои 
не се профилирани. Клубот на 
лојалност има обврска да обез-
беди согласност од својот член, 
во моментот кога почнува да 
врши профилирање, односно 
анализирање на неговите пот-
рошувачки навики. Клубот на 
лојалност не смее да заборави 
на својата обврска од GPRD да 
нагласи за која цел ги обрабо-
тува неговите лични податоци. 
Според моите сознанија, член-
ството во клубовите за лојал-
ност во Македонија засега се 
заснова единствено врз основа 
на согласност за обработка на 
лични податоци. n

Поединецот има право на пристап, 
корекција и бришење на податоците, 
како и нови права „да биде 
заборавен“ и право на преносливост 
на податоците.
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Горан Трајковски, 
директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Маја Стерјовски, 
одговорна за индустриски односи, „Рамстор“

Потребна е посебна согласност за 
обработка на лични податоци за цели 
на директен маркетинг, за наградни 
игри, картички на лојалност и слично.

За нас ова претставува предизвик, 
но истовремено инвестиција во 
технолошки развој, за личните 
податоци на нашите потрошувачи да 
бидат безбедни.

Дирекцијата за заш-
ти та на личните по-
датоци (ДЗЛП) под-
готви нов Закон за 
заштита на личните 

податоци, со кој се врши целос-
но транспонирање на Општа-
та регулатива за заштита на 
личните податоци (GPRD), со 
што по неговото донесување 
Република Македонија ќе биде 

К
ако контролор на 
лични податоци, 
кој уредно се грижи 
за нивно чување и 
безбедна обработ-

ка, „Рамстор“ зема активно 
учество на информативни 
средби и обуки организирани 
од Дирекцијата за заштита на 
личните податоци, како и од 

целосно усогласена со правото 
на ЕУ во оваа област. 

Новиот закон дава акцент на за-
штитата при автоматизираната 
(електронска) обработка на лич-
ни податоци, при што неговата 
интенција е јасно да се дефини-
раат правилата и механизмите 
на обработката на личните пода-
тоци и нивната заштита.

други институции. Промените 
веќе почнуваме да ги воведува-
ме за да бидеме усогласени со 
барањата на новата Европска 
регулатива, како и со новиот 
Закон за заштита на личните 
податоци кој ќе биде усогласен 
со Европската генерална регу-
латива за заштита на личните 
податоци. 

Сите компании што обработу-
ваат лични податоци имаат об-
врска да го усогласат своето ра-
ботење со прописите за заштита 
на личните податоци. Обврска-
та за определување на офицер 
за заштита на личните податоци 
во Македонија постои од 2010 
година. Новина во законот е 
можноста, под одредени услови, 
офицерот да биде ангажиран 
врз основа на договор за услу-
ги. Друга новина е дека освен 
усогласеност со законот, ком-
паниите ќе мора да бидат отчет-
ни и одговорни за да можат во 
секое време да демонстрираат 
дека се грижат за заштитата на 
личните податоци. 

Во Регулативата се пропиша-
ни и нови права, како што се: 
правото да се биде заборавен, 
правото на преносливост на 
податоците, известување за 

Ние се грижиме за нашите 
потрошувачи и при нивното 
пазарење им овозможуваме 
да се чувствуваат пријатно, 
но истовремено се грижиме 
и за личните податоци што ги 
обработуваме и нивната без-
бедност за нас е многу битна.

Нашата картичка „Рамсторе 
клуб“ како програма за лојал-
ност создава соодветна база 
на податоци. За еден потро-
шувач да биде внесен во ба-
зата, мора да даде писмена 
или електронска согласност 
за податоците што ќе се обра-
ботуваат. Личните податоци 
на секој имател на картичката 
се технички и организациски 
обезбедени во нашите бази 
и не се споделуваат со трети 
лица, ниту пак се користат за 
други намени.

нарушување на безбедноста на 
личните податоци, но и нови 
мерки и механизми: процена 
на влијанието при обработка 
на личните податоци, псевдо-
нимизација, заеднички корпо-
ративни правила, како и тех-
ничка и интегрирана заштита 
на личните податоци.

Компаниите од FMCG-секто-
рот, со оглед на фактот дека 
нудат производи и во држави 
членки на ЕУ, ќе мора да го 
усогласат своето работење со 
новите правила за заштита 
на личните податоци, да об-
работуваат минимален обем 
на лични податоци, да при-
менуваат соодветни мерки на 
заштита и да ги чуваат лични-
те податоци до исполнување 
на целите за кои се собрани 
или до истекот на законски ут-
врдениот рок на чување. n

Имаме вработени лица што 
се грижат за базата на пода-
тоци на имателите на картич-
ките „Рамсторе клуб“, имаме 
и администратори за обра-
ботка на податоците, како и 
назначен офицер за заштита 
на личните податоци кој се 
грижи овие податоци да би-
дат соодветно заштитени. 
„Рамстор“ како компанија се 
грижи за личните податоци 
на своите корисници и нив-
ните податоци се безбедни. 
Практично и лесно го имаат 
правото да бидат впишани и 
избришани од нашата база на 
податоци, имаат право и на 
промена на личните подато-
ци кои ние како контролори 
ги обработуваме. Тоа можат 
да го направат електронски 
преку нашата веб-страница 
www.ramstore.com.mk. n

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СТАВ

СТАВ ОД СЕКТОРОТ

http://www.ramstore.com.mk
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