
 

 

 

ПОКАНА 

За учество во обука на тема: 

ПРЕДИЗВИЦИ, РИЗИЦИ И МЕХАНИЗАМИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ  

 (9 март 2018 година во Хотел „City Park“ – Скопје) 

 

Секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко 
лице кое може да се идентификува, односно чиј идентитет може да се утврди директно 
или индиректно врз основа на едно или повеќе обележја претставува личен податок. 

Во секојдневното битисување постојано разменуваме лични податоци: свесно или 
несвесно ги споделуваме своите лични податоци, податоците на најблиските, на 
пријателите, колегите, клиентите.... Секоја активност на интернет зад себе остава 
информации за корисникот специфични за неговиот физички, ментален, економски, 
културен или социјален идентитет кои може да го идентификуваат граѓанинот, 
неговата локација, да ги идентификуваат неговите интереси, хобија и стравови. 

Во текот на работниот век, секој вработен обработува илјадници лични податоци за 
цели на остварување на своите работни задачи. 

Овде сосема природно се поставуваат прашањата:  

- Како компанијата/државниот орган да се заштити од незаконска 
обработка на лични податоци? 

- Како да ги заштитиме личните податоци? 

- Дали при своето работење го прекршуваме Законот за заштита на личните 
податоци? 

- Како треба да постапиме во случаите каде се засегнати личните податоци? 

- Кои се ризиците кои се појавуваат при собирањето, обработката  и чувањето 
на личните податоци? 

- Кои се предизвиците на новите технолошки решенија и предизвиците при 
традиционалната обработка на лични податоци и како да се справиме со 
нив?  

Одговори на овие прашања, како и насоки за усогласување со прописите за заштита на 
личните податоци, нуди обуката за заштита на лични податоци, закажана за 9 март 
2018 година.   

Оваа обука ќе понуди и дефинирање на поимите од областа на  заштитата на личните 
податоци и техничките и организациските мерки кои треба да се применат за да се 
обезбеди тајност и заштита на обработката на личните податоци, и како да се креира 
документацијата во која ќе бидат содржани истите.  



 

 

 

Покрај ова, на обуката ќе бидат опфатени и одредени аспекти од новата легислатива за 
заштита на личните податоци кои се однесуваат на зајакнување на правата на 
физичките лица, како и дополнителните обврски и одговорности на 
компанијата/државниот орган за постигнување на одговорност (отчетност), а кои 
имаат влијание на правичното и транспарентното обработување на личните податоци 
при нивното секојдневно работење. 

Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 4.950 денари + 

18% ДДВ да учествувате во оваа обука. За две или повеќе пријавени лица од иста 

институција, следува попуст од 10%. Сите учесници ќе добијат сертификати како 

потврда за учеството во обуката. 

 Заради квалитетот на обуката, бројот на учесници е ограничен. Затоа, доколку 
сакате да бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните пријавниот лист што Ви го 
испраќаме во прилог (истиот го има и на нашата веб страна: http://simpozion.mk/), 
најдоцна до 7 март 2018г. и да го испратите на следната електронска пошта: 
info@simpozion.mk  

 

Подолу се наведени информациите за уплата на котизација за обуката. 

Информации за уплата на котизација за обуката : 

Примач: СИМПОЗИОН ДОО – Скопје 
Адреса:  ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 
Сметка бр. 210071635330103 
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 
ЕДБ: 4080016561868 
Контакт тел.бр:  078 271 576 
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А Г Е Н Д А 

За учество во интерактивна обука на тема:  

ПРЕДИЗВИЦИ, РИЗИЦИ И МЕХАНИЗАМИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ  

 (9 март 2018 година во Хотел „City Park“ – Скопје) 

 

09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците. 

10.00-11.00  Заштита на личните податоци во Рeпублика Македонија  

Правна рамка; Поимник; офицер за заштита на личните податоци; надзор над 

обработката на личните податоци; начела и вредности; предизвици и ризици при 
обработката на личните податоци. 

Прашања и дискусија. 

 
11.00–11.30  Кафе-пауза. 

11.30-12.30 Имплементација на прописите за заштита на личните податоци 

Обработка на ЕМБГ; Обработка на посебни категории на лични податоци;  Давање на 

лични податоци на корисници, видео надзор; ризици и предизвици при обработката на 

личните податоци 

Прашања и дискусија. 
 

12.30–13.30  Пауза за ручек 
 

13.30-15.00 Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита 
на обработката на личните податоци 

Документација; Технички и организациски мерки; механизами за заштита на личните 
податоци (дизајнирање, спроведување и одржување). 

Прашања и дискусија. 
 

 

НАПОМЕНА: 

Можни се измени во агендата согласно потребите на учесниците и развиените дискусии 
за време на обуката. 



 

 

 

Предавачи 

Предавачи на оваа обука се практичари со долгогодишно искуство во областа на 

заштитата на личните податоци и во спроведувањето на обуки од оваа тема , а кои 

воедно ја сочинуваат и Работната група за подготовка на новиот Закон за заштита 

на личните податоци: 

• Валентин Фетаџокоски, раководител на Сектор за правни работи во ДЗЛП, 

сертифициран ISO/IEC 27001 Lead Auditor и ISO/IEC 27005 Risk Manager. 

• Мануела Станоевска Стоилковска, инспектор за заштита на личните податоци,  

сертифициран ISO/IEC 27001 Lead Auditor  и ISO/IEC 27005 Risk Manager и сертифициран 

обучувач за возрасни. 

• М-р Марјана Планојевиќ, инспектор за заштита на личните податоци,  

сертифициран ISO/IEC 27001 Lead Auditor  и ISO/IEC 27005 Risk Manager , сертифициран 

обучувач за возрасни и магистер на правни науки од областа на казненото право . 

 

 

 

 


