
  

  
БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
 

1. Барател  

Име и презиме  Телефон  

Адреса на 

живеење 

 Е-маил  

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате 
(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во АЛКАЛОИД АД Скопје, апликант за 
вработување, практикант во АЛКАЛОИД АД Скопје, стипендист, надворешен соработник по основ на 
договор, субјект на директен маркетинг, корисник на производите, акционер, пријавител на несакани 
реакции,  посетител и сл.)   

 

 Категорија на субјект 

 

 

 

Вашата врска со АЛКАЛОИД АД Скопје (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме 

подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица  во АЛКАЛОИД АД Скопје) 

 

 

 

 

 

 

3. Опис на Барањето за пристап до лични податоци 

Согласно член 19 од ЗЗЛП1, барам AЛКАЛОИД АД Скопје да ме информира за следново  
(Ве молиме, означете ги полињата за кои барате информација)  

 дали АЛКАЛОИД АД Скопје врши обработка на моите лични податоци?  

 кои се целите на обработката на моите лични податоци?  

 кои категории на лични податоци ги обработува АЛКАЛОИД АД Скопје за мене?  

 дали и на кои корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични податоци?  

 во кој рок се чуваат моите лични податоци?  

 кои се изворите од кои се собираат овие податоци?  

 дали АЛКАЛОИД АД Скопје донесува одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци, кои 
имаат правни последици врз мене?  

 дали АЛКАЛОИД АД Скопје врши пренос на моите личните податоци во трета земја или меѓународна 
организација? 

*Барам да ми се обезбеди копија од моите лични податоци, согласно членот 19 став (3) од ЗЗЛП   

 

 

 

                                                           
1 Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на СРМ бр.42/2020) 



  

Одговорот на ова Барање, доставете го 

 на мојата адреса на живеење  

 на мојата e -маил адреса   

 

 
Потпис ____________________________________________                                                          Датум ____________ 

 
 

 

 
 
 
Важни напомени 

 АЛКАЛОИД АД Скопје го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено 

со соодветни законски прописи 

 АЛКАЛОИД АД Скопје може да ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на вашите 

лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитет 

 АЛКАЛОИД АД Скопје  ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од еден месец од 

денот на приемот на барањето. Рокот може да се продолжи за уште два месеци, за што ќе бидете навремено 

информирани 

 АЛКАЛОИД АД Скопје може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за 

обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно 
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