
 

 

 

 

П О К А Н А 

ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРАКТИВНА ОБУКА НА ТЕМА:  

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА КОНТРОЛОРИТЕ ВО ПРЕСРЕТ НА 

 ОПШТАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ (GDPR) 

 (26 МАРТ 2019 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 секојдневието постојано разменуваме лични податоци: свесно или несвесно ги 

споделуваме личните, податоците на пријателите, на колегите, на клиентите итн. 

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. 

Заради зајакнување на заштитата на личните податоци на поединецот е донесена 

Општата регулатива за заштита на личните податоци (General Data Protection 

Regulation – GDPR), која влезе во сила на 25 мај 2018 година во земјите членки на 

Европска Унија. Според оваа регулатива, Република Северна Македонија треба да 

донесе нов закон во кој што ќе бидат опфатени новите решенија.  

Во текот на работниот век, извршувајќи ги своите работни задачи, секој вработен 

обработува илјадници лични податоци. 

Овде сосема природно се поставуваат прашањата:  

 Што треба компанијата/државниот орган да направи во пресрет на 

донесувањето на Општата регулатива за заштита на личните податоци 

(General Data Protection Regulation - GDPR) ? 

 Како самите да го оцениме степенот на усогласеност со прописте за заштита 

на личните податоци (концепт на воспоставување систем за самоевалуација)? 

 Како да ја провериме валидноста на дадената согласност? 

 Како да ги заштитиме личните податоци? 

 Како да демонстираме одговорност и отчетност (accountability)? 

Одговори на овие прашања, како и насоки за воспоставување систем за 

самоевалуација во однос на примената на прописите за заштита на личните 

податоци, нуди Обуката за заштита на лични податоци, закажана за 26 март 2019. 

 



 

 

 

 

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 22 март 2018 г. и да го испратите на следната електронска пошта: 

info@simpozion.mk  

 

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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