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Овој Водич е подготвен со цел да им овозможи на децата во 

основните училишта во Република Македонија да се здобијат со 

поголемо знаење за тоа што всушност претставуваат личните 

податоци и како истите може да ги заштитат од злоупотреба. Водичот 

е конципиран по наједноставна методологија и соодветно е 

прилагоден на возраста на читателите. Исто така, водичот може да им 

послужи и на сите други лица и организации кои се занимаваат со 

образование на деца.  
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Сигурен сум дека ве интересира што всушност претставува личен податок и 

како на најдобар начин можеме да си ги заштитиме нашите лични податоци. Ајде 

денеска да се дружиме и да ви објаснам како и на кој начин јас ги заштитив своите 

лични податоци! Ќе ве водам на едно интересно и возбудливо патување низ кое што ќе 

научите многу нови работи. Е па другарчиња, ајде да го започнеме нашето дружење  

 

 

 

 

 

 

 

Здраво 

другачиња! Јас 

сум Приватко – 

официјалната 

маскота на 

Дирекцијата за 

заштита на 

личните 

податоци 

(ДЗЛП) 

 

Личен податок е: 

„Податок кој што ни помага да се идентификуваме односно разликуваме од нашите 

другарчиња. Податок што ни припаѓа само нам и на никој друг. Во групата на лични 

податоци спаѓаат: 

- Име и презиме  

- Адреса на живеење  

- Датум на раѓање  

- Телефонски број  

- Матичен број 

- Емаил  

- Фотографија  
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

ЛИЧЕН ПОДАТОК  

 

   

 

 

АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ  

ЛИЧЕН ПОДАТОК  

 

   
 

 

 

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ   

ЛИЧЕН ПОДАТОК  

   
 

 

 

 

Здраво, јас 

сум Јован 

Петровски!  

Јас сум 

Драган 

Јовановски, 

мило ми е!  

Јас живеам во 

Центар на Ул. 

“Крсте 

Смилевски” 

бр. 4. A ти 

каде живееш?  

Јас живеам 

во Карпош 

на “Благоја 

Паровиќ” 

бр.6 

Инаку јас сум 

роден на 

23.08.2005 

година и 

набрзо се 

ближи мојот 

роденден. Ти 

кога си роден?  

Јас сум 

роден на 

17.07.2005 

година. Но, 

мојот 

роденден 

веќе помина.  
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                                                         ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 

    ЛИЧЕН ПОДАТОК 

 

   
 

 

    

 

 ЕМАИЛ 

ЛИЧЕН ПОДАТОК  

 

   
 

 

   

 

 ФОТОГРАФИЈА 

ЛИЧЕН ПОДАТОК  

   
 

 

Дали би сакал 

некогаш да 

играме 

фудбал? 

Мојот 

телефонски 

број е: 023 

115 985 

Еј може, 

зошто да не! 

Мојот 

телефонски 

број е: 023 

360 378 

Но доколку 

не можеш да 

ме добиеш на 

телефон, 

испрати ми 

емаил, 

секогаш го 

проверувам!  

Секако! 

Веднаш ќе го 

запишам и 

ќе ти пишам.  

Или можеш 

да ме 

побараш на 

фејсбук, ќе ме 

препознаеш 

по оваа 

фотографија.   

Еј супер, 

така е уште 

подобро!   
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ФЕЈСБУК И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

                     

  

 

          

   

Другарчиња, сигурен сум дека сите имате Фејсбук 

профил и секојдневно ги објавувате вашите 

фотографии и омилени песни. Јас сум тука да ви 

објаснам како на наједноставен начин да ги 

заштитите вашите личните податоци на социјалните 

мрежи и како да се заштитите себеси од различна 

злоупотреба на истите. 
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ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ФЕЈСБУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартин 

Марковски 

Азра Даути 

Јана 

Николовска 

Јован Јанев 
Абаз 

Ибраими  

Нина 

Јовановска 

Билјана 

Сотировиќ  

Адил 

Демировски 

Един 

Ибрахимовиќ 

Иван Петров 

Ивана 

Ивановска 

Стојан 

Ангелов  
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Другарчиња, би сакал да ви кажам неколку 

важни работи за заштита на личните податоци и 

Фејсбук. Секогаш кога објавуваме некоја наша слика 

на Фејсбук, мораме да бидеме многу внимателни и да 

си ги заштитиме нашите фотографии за да може да ги 

гледаат само нашите другарчиња од училиште.  

Ова ви го кажувам од причина што сликите 

најчесто се “крадат” и истите можат да се 

злоупотребат за креирање на лажен профил на 

Фејсбук. На пример, доколку вашиот профил е 

недоволно заштитен, секое лице може слободно да ги 

симне вашите фотографии и истите да ги искористи 

во ваше име за да направи лажен профил на Фејсбук.  

Оттаму, важно е навреме да си ги заштитиме 

нашите лични фотографии со што ќе се заштитиме и 

себеси од кражба на нашиот идентитет.  
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ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ФЕЈСБУК 

 

 

 

          

 

 

 

 

        

Затоа ви кажувам другарчиња мои, мора да се грижиме за 

приватноста на нашите податоци на Фејсбук, односно да бидеме 

многу внимателни какви слики објавуваме и кого точно прифаќаме 

за пријател на Фејсбук. Многу често се случува без наше знаење, 

нашите слики да бидат преземени од некое трето лице и истите да 

бидат злоупотребени на Фејсбук. Оттаму, важно е да се грижиме за 

приватноста на нашите податоци и навремено да ги заштитиме.  

Ќе може ли да 

ги украдам 

твоите лични 

податоци?!  
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                                                                       ? 

                                

                                                                                                       

   

 

                                  

 

 

                             

Некој го дознал мојот матичен број преку 

интернет и ми го украл идентитетот! Зошто 

баш мене?!  

Имам лошо чувство дека сите гледаат 

во мене? Се прашувам зошто е тоа така? 

Ви благодариме за вашите личните 

податоци. Отсега вие немате идентитет. 
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Јас сум на вашиот Фејсбук 

профил и моментално ги 

крадам вашите лични  

податоци.  

Хм, изгледа дека овој 

профил е отворен. 

Одлично! Сега ќе ги 

украдам сите 

фотографии... 

Овој Фејсбук профил ми 

изгледа дека е недоволно 

заштитен! Сега ќе се 

обидам да ја пробијам 

лозинката и да ги украдам 

сите податоци.  
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ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ФЕЈСБУК ПРОФИЛОТ 

                     

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Другарчиња, сигурен сум дека, при креирањето на профил на Фејсбук, не 

обрнувате преголемо внимание на приватноста на вашиот профил, при 

што вашиот профил е отворен за сите членови на Фејсбук во светот. Секој 

кој ќе го побара вашиот профил на Фејсбук може слободно да пристапи на 

вашиот профил и да ја симне секоја ваша фотографија без ваша дозвола. 

Од тие причини, важно е внимаваме на заштитата на нашите лични 

податоци и да ја зацврстиме безбедноста на нашите лични податоци.  

Прилагодување на вашиот профил да биде отворен 

единствено за вашите пријатели: Тоа можете да го сторите на 

вашиот профил во одделот за приватност (Privacy) каде што 

имате да изберете дали сакате вашиот профил да биде отворен 

за целата јавност (Public), само за вашите пријатели (Friends) 

или пак истиот може да го прилагодите да биде достапен само 

за одредени ваши пријатели (Custom). На овој начин ја 

одржувате приватноста на вашиот профил на високо ниво и 

индиректно се штитите себеси од злоупотреба на вашите 

лични податоци на Фејсбук. 

Прилагодување на приватноста на листата на пријатели на 

Фејсбук: Заштитете ја вашата листа на пријатели да можете 

само вие да ја гледате. Тоа можете да го сторите во одделот за 

приватност на вашиот профил каде што можете да ја 

прилагодите приватноста на вашата листа на пријатели 

(Friend list) односно да одредите дали истата ќе биде визуелно 

достапна за целата јавност (Public), вашите пријатели 

(Friends), само за вас (Only me), или само за одредени ваши 

пријатели (Custom).  

Прилагодување на приватноста на вашите фотографии: Тоа 

можете да го сторите во одделот за приватност каде што 

можете од визуелен аспект да ја ограничите достапноста на 

вашите фотографии односно истите да ги направите да бидат 

достапни за целата јавност (Public), вашите пријатели 

(Friends), само за вас (Only me), или само за одредени ваши 

пријатели (Custom).   
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ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ФЕЈСБУК 

            

                                             

                                                                                                   

          

 

 

                         

Другарчиња, секогаш кога ќе 

забележите некои сомнителни 

активности на вашиот Фејсбук 

профил или кога ќе забележите дека 

вашите лични податоци се 

злоупотребуваат, слободно обратете 

се до вашите наставници или до 

назначениот „Офицер за заштита на 

личните податоци‟ во вашето 

училиште. 

Наставничке, не ми е јасно зошто 

оваа личност ги користи моите 

слики на Фејсбук, но тие ми 

припаѓаат само мене? 

Одлично што ме извести 

навреме дека твоите лични 

податоци биле злоупотребени.  

Но сега сум збунет, кај 

кого треба јас да се 

обратам кога моите 

лични податоци се 

злоупотребени?  
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Дирекција за заштита на 

личните податоци 

Марија, мислам дека ја      

пронајдовме зградата на 

Дирекцијата за заштита на 

лични податоци. Ајде да одиме 

и да пријавиме злоупотреба на 

личните податоци!  

Здраво дечиња! Ние сме 

тимот на вработени во 

Дирекцијата за заштита на 

личните податоци. Секогаш 

кога имате некои прашања 

во врска со заштитата на 

личните податоци, веднаш 

обратете се до нашите 

вработени кои се секогаш 

подготвени да ви помогнат.  

Нашиот тим на вработени 

неуморно работи на 

решавање на сите проблеми 

поврзани со заштита на 

личните податоци. За таа 

цел, можете да се обратите 

до ДЗЛП на тел: 3230-635, 

или може да не контактиратe 

преку Фејсбук профилот 

(Дирекција за заштита на 

личните податоци) или преку 

емаил на: info@privacy.mk 

ДЗЛП 

14 кат 
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На сигурно сте! 

Здраво другарчиња мои! Јас сум вашиот офицер за заштита на лични податоци. Ви ветувам дека 

ќе ја употребам целата моја моќ и сила да ги заштитам сите ваши лични податоци од секаква 

кражба или злоупотреба. Секое училиште мора да има определено офицер за заштита на личните 

податоци. Оттаму, секогаш кога ќе забележите некоја неправилност на вашиот Фејсбук профил 

сакам да ме повикате мене и заедно да реагираме на време и да го решиме проблемот.  

Запомнете дека со мене вашите лични податоци се секогаш на сигурно!  
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Еј Елена, не знам дали слушна, но 

секогаш кога ќе забележиме дека 

нашите податоци на Фејсбук се 

злоупотребени, треба да се 

обратиме до Офицерот за заштита 

на лични податоци во нашето  

училиште! 

Не Игор, сега од тебе прв 

пат слушам! Па тоа е супер 

вест! Ајде да им кажеме на 

и другите! 
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ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ 

 

 

 

                                                  

                                    

                                  

 

Другарчиња, покрај злоупотребата на 

личните податоци на Фејсбук, мора да 

бидеме много внимателни и кога ги 

користиме нашите лични податоци 

при подигање на пари и други 

финансиски средства во банка. Многу 

често се случува вашите лични 

податоци да бидат искористени од 

страна на друго лице.  

Вашата сметка беше 

искористена од друго лице. 

Имајте убав ден!  

 

Ви благодариме за вашите 

лични податоци. Сега ќе 

бидеме побогати и ќе ги 

трошиме вашите пари!  
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САЈБЕР НАСИЛСТВО И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N                  

       

Другарчиња, многу е важно како и на кој начин 

разговараме и со кого разговараме на социјалните 

медиуми. Речиси секогаш треба да бидеме учтиви и треба 

да избегнуваме виртуелни конфликти и да не користиме 

навредлив речник.  Во ситуација кога ќе забележиме дека 

некое лице ни се заканува или не навредува, секогаш треба 

да се обратиме до нашите професори или родители и 

навремено да го пријавиме проблемот.  

Што правиш глупчо?! Готов си! 

Ти си губитник! 

Те мразам! 

Професорот заедно со офицерот за 

заштита на лични податоци се секогаш 

тука  да се грижат за безбедноста на 

нашите лични податоци. Оттаму ние сме 

должни да пријавиме секаков вид на сајбер 

насилство.  

Родителите исто треба ви ги објаснат 

карактеристиките за приватност на интернет 

– како да го уредите вашиот профилот да 

биде приватен и како да го ограничите 

пристапот до информации.  
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Дирекција за заштита на 

личните податоци 

Е, па драги другарчиња мои, овдека 

завршува нашето патување во светот на 

личните податоци. Јас, офицерот за 

заштита на лични податоци, заедно со 

вработените во Дирекцијата за заштитата 

на личните податоци, продолжуваме 

напорно да работиме во насока на 

обезбедување на навремена и ефикасна 

заштита на вашите личните податоци.  

Мило ми беше што другарувавме и се 

гледаме на некое наше следно патување!  

Топло и пријателски ве поздравува 

Приватко!  


