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БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

1. Податоци за подносителот на барањето 

Име и презиме  Телефон  

Адреса на 

живеење 
 E-маил  

(Ве молиме, означете го соодветното поле ) 

2. Опис на барањето за пристап до лични податоци 

Согласно член 19 од ЗЗЛП1, барам од Сава Осигурување а.д. Скопје да ме информира за следново  
(Ве молиме, означете го соодветното поле ) 

☐ Дали Сава Осигурување а.д. Скопје врши обработка на моите лични податоци?  

☐ Кои се целите на обработката на моите лични податоци?  

☐ Кои категории на лични податоци ги обработува Сава Осигурување а.д. 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 Сава Осигурување а.д. Скопје донесува одлуки врз основа на автоматска обработка на 
податоци, кои имаат правни последици врз мене?  

☐ Дали Сава Осигурување а.д. Скопје врши пренос на моите личните податоци во трета земја или 
меѓународна организација? 

 

Јас __________________ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. 
Разбирам дека е неопходно Сава Осигурување а.д. Скопје да го утврди мојот идентитет. 

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како 
друго лице, може да сноси кривична одговорност. 
 
 
Потпис: ____________________                                                          Датум: ____________ 
 

 

Пополнетото барање доставете го на следната адреса: 

 
1 Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на СРМ бр.42/2020) 
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Сава Осигурување а.д. Скопје  
- за офицерот за заштита на личните податоци 

ул.Загребска бр.28А, 1000 Скопје или на е-маил: ozlp@sava.mk 

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:  
 

Информации кои се доставуваат 
на субјектот на личните податоци 

Опис 

назив и седиште и контакт податоците     
(веб страница, телефон, е-маил) на Сава 
Осигурување а.д. Скопје 

 

контакт податоци за офицерот за заштита на 
личните податоци (име и презиме, е-маил, 
телефон) 

 

информација за целите на обработката за 
коишто личните податоци се наменети, 
како и правната основа за обработка 

 

информација за легитимните интереси што 
ги спроведува Сава Осигурување а.д. Скопје 
или трето лице (доколку е применливо) 

 

информација за корисниците или 
категориите на корисници на личните 
податоци, доколку ги има 

 

информација за преносот на лични 
податоци во трета земја или меѓународна 
организација  

 

информација за временскиот период за кој 
ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа е 
невозможно, критериумите што се користат 
за одредување на тој период 

 

информација за постоењето на право да се 
бара пристап, исправка или бришење на 
личните податоци или ограничување на 
обработката на личните податоци кои се 
однесуваат на субјектот на личните 
податоци, или право на приговор за 
обработката 

 

информација за постоењето на право за 
повлекување на согласноста во секое 
време, без да се влијае на законитоста на 
обработката која била заснована на 
согласноста пред истата да биде повлечен 
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информација за правото на поднесување 
барање до Агенцијата за заштита на 
личните податоци согласно ЗЗЛП 

 

информација дали давањето на личните 
податоци е законска или договорна обврска 
или услов кој е потребен за склучување на 
договор, како и дали субјектот на личните 
податоци има обврска да ги даде личните 
податоци и можните последици ако овие 
податоци не бидат дадени 

 

информација за постоењето на 
автоматизиран процес на одлучување, 
вклучувајќи го и профилирањето  

 

 

Офицер за заштита на лични податоци 
 
Име и презиме:  
Контакт (е-маил, телефон):  

Датум Click or tap to enter a date. 

Потпис:  

 


