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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 39 став (4) од Законот за заштита на личните податоци („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на Агенцијата за 
заштита на личните податоци донесе

ЛИСТА НА ВИДОВИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ОБРАБОТКА ЗА КОИ СЕ БАРА 
ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

I.
1. Со оваа листа се воспоставуваат видовите операции на обработка, за кои се бара 

проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци согласно Законот за заштита 
на личните податоци. 

2. Во согласност со точка 1 на оваа листа, проценка на влијанието врз заштитата на 
личните податоци се бара во случај на:

1) обработка на лични податоци за систематско и сеопфатно профилирање или 
автоматско донесување одлуки со цел да се извлечат заклучоци и да се донесат одлуки кои 
произведуваат правно дејство, кои во голема мера влијаат на физичкото лице и/или на 
повеќе лица или кои помагаат при донесување на одлуки за нечиј пристап до услуга или 
некој вид на услуга или некоја погодност (на пр., како што се обработка на лични 
информации во врска со економски или финансиски статус, здравје, лични преференции, 
интереси, сигурност, однесување, податоци за локација, итн.); 

2) обработка на посебни категории на лични податоци со цел профилирање или 
автоматско донесување на одлуки;

3) обработка на посебни категории на лични податоци, т.е. податоци што откриваат 
расно или етничко потекло, политичко мислење, религиозно или филозофско уверување 
или членство во синдикат, како и обработка на генетски податоци, биометриски податоци 
со цел единствено идентификување на лицата, здравствени податоци или податоци за 
сексуалниот живот или сексуалната ориентација на индивидуата;

4) обемна обработка на посебни категории на лични податоци или на лични податоци 
поврзани со казнените осуди и казнените дела (член 14 од Законот за заштита на личните 
податоци)  или прекршочната одговорност;

5) обработка на лични податоци на деца со цел профилирање, автоматско одлучување 
или за цели на маркетинг или за директно понудување на услуги наменети за нив;

6) обработка на лични податоци собрани од трети страни (лица), кои се земаат во 
предвид за донесување на одлуки поврзани со склучување, раскинување, одбивање или 
продолжување на договори за давање на  услуги на физички лица;

7) обработка на лични податоци со користење на систематско набљудување 
(мониторинг)  на јавно достапен простор во големи размери;

8) употреба на нови технологии или технолошки решенија за обработка на лични 
податоци или со можност за обработка на лични податоци што служат за анализирање или 
предвидување на економската состојба, здравјето, личните желби или интереси, 
сигурноста или однесувањето, локацијата или движењето на  физичките лица;

9) обработка на лични податоци преку поврзување, споредување или вршење на 
проверка на сличностите од повеќе извори;
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10) обработка на лични податоци на начин кој што вклучува следење на локацијата или 
на однесувањето на физичкото лице во случај на систематска обработка на податоците за 
комуникација (метаподатоци) настанати – генерирани со употреба на телефон, интернет 
или други средства (канали) за комуникација, како што се GSM, GPS, Wi-Fi, за следење и 
обработка на податоците за локацијата;

11) обработка на лични податоци преку користење на уреди и технологии, кај кои што 
доколку настане инцидент може да го загрози здравјето на една личност или повеќе лица 
(субјекти на лични податоци); и

12) обработка на посебни категории на лични податоци на вработените кои се користат 
за единствена идентификација на вработените од страна на работодавачот и во други 
случаи  на обработка на податоци за личности – вработени од страна на работодавачот 
преку користење апликација или систем за следење на нивната работа, движење и 
комуникација и слично. (на пр. обработка на лични податоци за следење на вршењето на 
работната обврска, движењето, комуникација и сл.).

II.
3. Агенцијата за заштита на личните податоци потенцира дека постоењето на Листа на 

видовите операции на обработка за кои се бара проценка на влијанието врз заштитата на 
личните податоци, во никој случај не ја намалува општата обврска на контролорот за 
операциите на обработка да спроведе соодветна проценка на ризик и управување со 
ризикот. Понатаму, спроведувањето проценка на влијанието врз заштитата на личните 
податоци не ги ослободува контролорите кои обработуваат лични податоци од обврската 
да ги почитуваат и другите обврски предвидени во прописите за заштита на личните 
податоци. Исто така, оваа листа во никој случај не е рестриктивна (ограничувачка) или 
ексклузивна, бидејќи спроведувањето на проценка на влијанието врз заштитата на 
личните податоци секогаш е неопходно доколку се исполнети условите од член 39 став (1) 
од Законот за заштита на личните податоци.

Во тој контекст, Агенцијата за заштита на личните податоци укажува на фактот дека 
оваа листа подлежи на натамошен развој и може да биде изменета во согласност со 
дополнително идентификувани технологии или нови ризици од обработка на лични 
податоци. Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци задолжително 
мора да се изврши пред да се започне со обработка на лични податоци. Обврската за 
консултација со Агенцијата за заштита на личните податоци пред обработката постои 
само ако проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци ќе покаже дека, 
доколку контролорот за обработка на лични податоци не преземе соодветни мерки за 
ублажување, односно намалување на ризикот, самата обработка на лични податоци ќе 
доведе до висок ризик, а според одредбите од членот 40 од Законот за заштита на личните 
податоци.

4. Контролорот е должен да изврши преиспитување за да процени дали обработката се 
врши во согласност со проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци 
најмалку во случаите кога има промена на ризикот предизвикан од операциите на таа 
обработка.

5. Освен во случаите наведени во точка 2 дел I од оваа листа, контролорот е должен да 
изврши проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци и во други случаи 
доколку постои веројатност дека некој вид обработка, особено со употреба на нови 
технологии и земајќи ја предвид природата, обемот, контекстот и целите на обработката, 
може да предизвика висок ризик за правата и слободите на физичките лица.
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III.
6. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-610/1
11 мај 2020 година Директор,

Скопје Imer Aliu, с.р.
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