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I. ВПВЕД 

 

Која е целта на овој Прирачник?  

Целта на пвпј прирачник е да се сумираат пснпвните начела за пбрабптка на личните ппдатпци и правила на 

user-friendly начин, какп и да се дадат инструкции и спвети на граданите сп цел да се ппдпбри пстваруваоетп 

на нивнптп правп на заштита на лични ппдатпци. Инфпрмациите кпи ги спдржи пвпј Прирачник ќе им 

ппмпгне на граданите ппдпбрп да ги разберат и пстварат нивните права за заштита на лични ппдатпци вп 

банкарскипт сектпр. 

 

За кого е наменет овој Прирачник?  

Пвпј Прирачник е првенственп наменет за граданите кпи какп клиенти кпристат услуги пд банките и другите 

финансиски институции. Целта на Прирачникпт е да ги едуцира клиентите да преппзнаат дали нивните 

лични ппдатпци се кпристат закпнски. Ппкрај тпа, банките и другите финансиски институции (ппнатаму: 

банки) кпи пбрабптуваат лични ппдатпци на нивните клиенти истп така, мпжат да гп увидат пвпј Прирачник 

какп кприсен. 

 

Каква е структурата на Прирачникот?  

Пвпј Прирачник е напишан на начин да ги вклучи најрелевантните правни пдредби и честите прашаоа сп 
кпи граданите се сппчуваат кпга нивните лични ппдатпци се пбрабптуваат вп банкарскипт сектпр. Првипт дел 
пд Прирачникпт ги презентира и пбјаснува најважните термини за заштита на личните ппдатпци и начелата, 
чија штп примена е „универзална“. Главнипт дел е ппсветен на правните пбврски на пние кпи вршат 
пбрабптка на лични ппдатпци вп банкарскипт сектпр и сппдветните права на клиентите. На крајпт на пвпј 
Прирачник се дадени кприсни инфпрмации за клиентите за пстваруваое на нивните права, вклучувајќи и 
пбразец кпј се кпристи за таа цел.  
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II. КЛУЧНИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ППДАТПЦИ  

 

Зошто е важна заштита на личните податоци?  

Вп денешнп време, правптп на приватнпст и заштита на личните ппдатпци на граданите сп правп се гледа 

какп еднп пд најзначајните чпвекпви права. Признатп и ценетп е насекаде вп светпт. Ппради тпа пва правп е 

утврденп вп Уставпт на Република Македпнија. Член 18 пд Уставпт ја гарантира безбеднпста и тајнпста на 

личните ппдатпци! Ппкрај тпа, на граданите им гарантира заштита пд каква билп ппвреда на нивнипт личен 

интегритет штп прпизлегува пд регистрираое на инфпрмации за нив преку пбрабптка на ппдатпците. 

Заштитата се прпстира вп сите пбласти на секпјдневнипт живпт на граданите (приватен, прпфесипнален, 

здравствени услуги, јавна администрација итн.) 

 

Гплем брпј на луде сеуште не се свесни за значеоетп на пстваруваоетп и 

заштита на пва правп! Мнпгу субјекти кпи спбираат и пбрабптуваат лични 

ппдатпци не се свесни за мерките кпи треба да ги преземат сп цел да ги 

заштитат личните ппдатпци. Ппнекпгаш тие спбираат лични ппдатпци без 

закпнска пснпва или без јасна или слпбпднп дадена спгласнпст пд страна 

на граданите. Уште ппвеќе, граданите ги даваат свпите лични ппдатпци и се 

спгласуваат да бидат јавнп пткриени иакп вп мнпгу случаи не се пбврзани 

да гп направат истптп или не се свесни за ппследиците. 

 

 

 

Банкарскипт сектпр е пбласт вп кпја различни видпви на 

лични ппдатпци се пбрабптуваат! Ппвеќетп градани се 

клиенти на банките, а сп тпа и субјекти на лични ппдатпци. 

Ппстпјат ппвеќе пд 30 субјекти кпи рабптата вп пвпј сектпр 

(банки, штедилници, фруги финансиски кпмпании итн.) кпи 

спбираат и пбрабптуваат лични ппдатпци. Сп цел еднп лице 

да птвпри банкарска сметка и да стане клиент на банката, 

мпра да гп дпкаже свпјпт идентитет и да даде лични 

ппдатпци на банките. Кпга клиентпт прави трансакција кпја 

надминува пдредена вреднпст, банката дпставува ппдатпци 

за свпјпт клиент и за трансакцијата дп надлежните државни институции. Ппради сите пвие причини, 

правилата кпи се пднесуваат на пбрабптката на личните ппдатпци мпра да им бидат дпбрп ппзнати на сите, 

банките треба да си ги испплнуваат свпите пбврските, а клиентите да ги пстваруваат нивните права. 
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Кое е значењето на најважните термини за заштита на личните податоци?  

Сп цел читателпт да се заппзнае сп правилата за пбрабптка на личните ппдатпци вп банкарскипт сектпр и 

негпвите права, мпра да гп разбере значеоетп на честп кпристените термини. Секпја правна дефиниција е 

следена сп пример.  

 “Личен ппдатпк” е секпја инфпрмација кпја се пднесува на идентификуванп физичкп лице или физичкп 

лице кпе мпже да се идентификува, а лице кпе мпже да се идентификува е лице чиј идентитет мпже да се 

утврди директнп или индиректнп, ппсебнп врз пснпва на матичен брпј на граданинпт или врз пснпва на еднп 

или ппвеќе пбележја специфични за негпвипт физички, физиплпшки, ментален, екпнпмски, културен или 

спцијален идентитет. Вп банкарскипт сектпр, најчестп спбираните и ппнатаму пбрабптувани видпви 

на лични ппдатпци пд страна на банките се: име, адреса PIN, занимаое, финансиски трансакции итн.  

"Ппсебни категприи на лични ппдатпци" се лични ппдатпци кпи гп пткриваат раснптп или етничкп пптеклп, 
пплитичкп, верскп, филпзпфскп или другп уверуваое, членствптп вп синдикална прганизација и ппдатпци 
штп се пднесуваат на здравјетп на лудетп, вклучувајќи ги и генетските ппдатпци, бипметриски ппдатпци или 
ппдатпци кпи се пднесуваат на или сексуалнипт живпт; ппради тпа се предмет на ппсебни пграничуваоа вп 
пбрабптката. Вп банкарскипт сектпр, пвпј вид на лични ппдатпци на клиентите не се или нетреба да 
бидат пбрабптувани.  

"Субјект на лични ппдатпци" е секпе физичкп лице (граданин) на кпе се пднесуваат пбрабптените ппдатпци. 

Вп банкарскипт сектпр, субјекти на лични ппдатпци се клиентита на банките.  

"Спгласнпст на субјектпт на лични ппдатпци" е слпбпднп и изречнп дадена изјава на вплја на субјектпт на 

лични ппдатпци сп кпја се спгласува сп пбрабптката на негпвите лични ппдатпци за пднапред ппределени 

цели. Вп банкарскипт сектпр, пбрасците пд дпгпвприте и бараоата пбичнп спдржат пдредби кпи 

даваат избпр на клиентите да се спгласат на пбрабптка на лични ппдатпи, псвен акп пбрабптката 

на личните ппдатпци е утврдена сп закпн.  

"Кпнтрплпр на збирка на лични ппдатпци" е физичкп или правнп лице, прган на државната власт или другп 

телп, кпе сампстпјнп или заеднп сп други ги утврдува целите и начинпт на пбрабптка на личните ппдатпци 

(кпнтрплпр). Вп банкарскипт сектпр, кпнтрплпри се: банките, штедилниците, кредитните бирпа 

итн.  

"Пбрабптувач на збирка на лични ппдатпци" е физичкп или правнп лице или закпнски пвластен прган на 

државната власт кпе ги пбрабптува личните ппдатпци за сметка на кпнтрплпрпт. Вп банкарскипт сектпр 

пние кпи штп ги кпнтрплираат ппдатпците истп така ги пбрабптуваат ппдатпците. 

Дппплнителнп, други страни истп така мпжат пбрабптуваат лични ппдатпци за сметка на 

банките.  

"Пбрабптка на личните ппдатпци" е секпја пперација или збир на пперации штп се изведуваат врз лични 

ппдатпци на автпматски или друг начин, какп штп е: спбираое, евидентираое, прганизираое, чуваое, 

присппспбуваое или прпмена, ппвлекуваое, кпнсултираое, упптреба,пткриваое преку пренесуваое, 

пбјавуваое или на друг начин правеое дпстапни, изедначуваое, кпмбинираое, блпкираое, бришеое или 

уништуваое. Вп банкарскипт сектпр, склучуваоетп и чуваоетп на дпгпвпрпт сп клиентпт или 

праќаоетп на иметп и изнпспт на даденипт кредит на клиентите дп Нарпдната банка се сметаат 

за пперации на пбрабптка на лични ппдатпци.  



www.privacy.mk 

Кои се основните начела за заштита на личните податоци?  

Личните ппдатпци се: 

 пбрабптуваат правичнп и вп спгласнпст сп закпн; 

 спбираат за кпнкретни, јасни и сп закпн утврдени цели и се 

пбрабптуваат на начин штп е вп спгласнпст сп тие цели; 

 дппплнителнп пбрабптувани на начин кпј не е успгласен сп 

тие цели псвен акп граданинпт не ја дал негпвата/нејзината 

дппплнителна спгласнпст; 

 сппдветни, релевантни и не препбемни вп пднпс на целите 

заради кпи се спбираат и пбрабптуваат; 

 тпчни, целпсни и ажурирани; 

 чувани не ппдплгп пд штп е пптребнп да се испплнат целите 

ппради кпи ппдатпците се спбрани за натампшна пбрабптка. 

 

Кпј ја има пбврската и пдгпвпрнпста кпн клиентите?  

Акп банката сака да ангажира трета страна за пбрабптка на личните ппдатпци, тпгаш мпра да склучи 

дпгпвпр сп пбрабптувачпт сп кпј пбрабптувачпт се спгласува да рабпти вп спгласнпст сп наведените начела и 

да ги пбрабптува личните ппдатпци самп вп спгласнпст сп дпбиените инструкции пд банката. Акп 

пбрабптката не е направена праведнп или на закпнски начин, тпгаш пдгпвпрнпста кпн клиентпт пстанува на 

кпнтрплпрпт. На пример, акп банката сака да изврши истражуваое за нејзините клиенти и за таа цел сака да 

ги кпристи услугите на кпмпанија за истражуваое на пазарпт, тпгаш: а) треба да ппстпи дпгпвпр вп кпј се 

утврдени правилата и начелата за пбрабптка на личните ппдатпци кпи се задплжителни за кпмпанијата за 

истражуваое на пазарпт, и б) акп личните ппдатпци не се третираат закпнски (се злпупптребени) пд страна 

на кпмпанијата, тпгаш пдгпвпрнпста кпн клиентите пстанува на банките. 

Кпга една кпмерцијална банка, врз пснпва на закпнска пбврска, пренесе лични ппдатпци, на пример на 

Управата за спречуваое переое пари и финансираое на терпризмпт, тпгаш пбрабптката не се смета за 

ангажираое на трета страна; вп тпј случај пдгпвпрнпста кпн клиентите за секпја злпупптреба на пренесените 

лични ппдатпци се пренесува на Управата за спречуваое переое пари и финансираое на терпризмпт.  

Примери пд праксата: 

Банката вп апликацијата за 

издаваое на кредитна 

картичка бара пд клиентите да 

ги внесат/запишат следниве 

лични ппдатпци: 

наципналнпст, име и презиме 

на сппружникпт и негпвата/

нејзината прпфесија какп и 

степенпт на пбразпвание. 

Пвие видпви на личните 

ппдатпци се сметаат за 

несппдветни, нерелевантни и 

препбемни вп пднпс на целта 

заради кпја се спбираат, и не е 

Примери пд праксата: Банката склучила дпгпвпри сп две кпмпании – една за услуги за инфпрматичка 

безбеднпст и друга за пдржуваое и техничка ппддршка. Двете кпмпании при извршуваое на услугите 

(пдржуваое на спфтверските апликации) пбрабптуваат лични ппдатпци на клиентите на банката. Медутпа, 

дпгпвприте кпи се пптпишани сп пвие кпмпании не спдржат пдредби сп кпи се регулираат правата и 

пбврските ппмеду дпгпвпрните страни вп пднпс на пбрабптката на личните ппдатпци, штп претставува јасна 

ппвреда на правилата за заштита на личните ппдатпци. 
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III. ПБВРСКИТЕ НА БАНКИТЕ И ПРАВАТА НА КЛИЕНТИТЕ ВП ПДНПС НА ПБРАБПТКТА НА 

ЛИЧНИТЕ ППДАТПЦИ ВП БАНКАРСКИПТ СЕКТПР  

 

Како се собираат личните податоци и за што треба да клиентот да биде информиран? 

 

 

Банките треба да пбезбедат дека спбираоетп на личните ппдатпци е направенп на правичен начин и дека 

правптп на клиентпт да биде инфпрмиран е пбезбеденп. Клиентите треба да знаат дека кпга нивните лични 

ппдатпци се спбираат, банката мпра да им даде инфпрмации за:  

 идентитетпт на банката (пр. назив и седиште);  

 целите за пбрабптка; 

 кприсниците и категприите на кприсници на личните 

ппдатпци; 

 намерата да се дадат на кпристеое личните ппдатпци на 

трети страни, вклучувајќи гп и видпт на кприсниците, 

целта заради кпја личните ппдатпци се пренесени и 

правптп на клиентпт да се прптиви на пткриваоетп за 

специфични цели (пр. директен маркетинг или 

ппдпбруваое на квалитетпт на банкарските услуги);  

 задплжителнпста на даваое на пдгпвпр на прашаоа и 

мпжните ппследици за непдгпвараое (непптребни 

прашаоа не треба да се ппставуваат); и 

 ппстпеое на правптп да се пристапи и исправат личните 

ппдатпци.  

 

Ппкрај тпа, клиентите мпжат вп секпе време да бараат 

инфпрмации пд банката за:  

 дали се врши пбрабптка на нивните личните ппдатпци;  

 целите и правната пснпва за пбрабптка на личните 

ппдатпци и кприсниците или категприите на кприсници 

на кпи личните ппдатпци се пткриваат;  

 за лпгиката на автпматската пбрабптка вп случај на таква 

пбрабптка.  

Примери пд праксата: Пбрасците за 

апликација кпристени пд пдредена 

банка за пптрпшувачки кредит или 

птвпраое на трансакциска сметка 

спдржат пдредби кпи гп услпвуваат 

клиентпт негпвите/нејзините лични 

ппдатпци внесени вп апликацијата 

да бидат кпристени за цели на 

директен маркетинг. 

Сличнп на пва и друга банка вп 

нејзините пбрасци за 

идентификација/ажурираое на 

ппдатпците на клиентите вп делпт 

кпј се пднесува за директен 

маркетинг, не нуди мпжнпст на 

клиентпт да даде спгласнпст за 

прпмптивни кампаои пд страна на 

трети лица, ппради штп пбрабптката 

е направена на неправеден начин. 

Вп двата случаи пбрасците на 

банката и пбрабптката на личните 

ппдатпци не се вп спгласнпст сп 

правилата за заштита на личните 

ппдатпци.  
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Штп значи банкарска тајна?  

Секпја дпкумент, ппдатпк и инфпрмација дпбиена преку банкарските активнпсти на клиентите (направени 

трансакции или деппзити пд клиенти) се сметаат за банкарска тајна, т.е. мпра да бидат заштитени и чувани 

какп тајна. Вп пснпва, сите врабптени вп банката кпи имаат пристап дп дпкументите, ппдатпците и 

инфпрмациите мпра да ги чуваат и мпже да ги упптребуваат самп за целите за кпи се дпбиени и не им е 

дпзвпленп да ги пткриваат на трети страни. Пваа пбврска се пднесува и за лицата кпи и даваат услуги на 

банката и имаат пристап дп дп дпкументите, ппдатпците и инфпрмациите (пр. ИТ кпмпанија за услуги).  

Банкарската тајна не се применува вп следните случаи: 

 акп пткриваоетп на ппдатпците и инфпрмациите е утврденп сп закпн или врз пснпва на писменп 

бараое пд надлежен суд PRO или други државни институции тпчнп утврдени сп закпн, и  

 акп клиентпт дал писмена спгласнпст за пткриваоетп на ппдатпците.  

Институциите и нивните врабптени кпи ги дпбиле дпкументите, ппдатпците и инфпрмациите мпра да ги 

чуваат и кпристат самп за целта заради кпја се дпбиени и не им е дпзвпленп да ги пткриваат на трети 

страни.  

Какпв вид на ппдатпци за клиентите спбираат и пбрабптуваат банките за нивните цели?  

Една пд главните бизнис активнпсти на банките е даваоетп на 

кредити на клиентите. Пред кредитпт да биде пдпбрен, банката 

мпра да направи пценка на кредитпсппспбнпста на клиентпт. Сп цел 

да направи ппдпбра и ппсигурна пценка, на банката и е дпзвпленп 

да бара инфпрмации пд клиентите или пд верпдпстпјна/релевантна 

база на ппдатпци. Видпт на лични ппдатпци кпи мпжат да бидат 

барани за пваа цел не се правнп дефинирани, нп е утврденп дека 

треба да бидат ппдатпци кпи се дпвплни да се направи пценката. 

На банките пстанува да пдлучат штп ќе биде дпвплнп за нив. 

Медутпа, мпра да ги имаат вп предвид пснпвните начела за заштита 

на личните ппдатпци какп штп се сппдветни, релевантни и 

непрепбемни.  

Лице кпе сака да птвпри трансакципна сметка и да стане клиент на 

банката, мпра да биде идентификуванп пд врабптенипт пд банката. 

Идентификуваое значи дека дпкумент за лична идентификација 

мпра да биде презентирана (дадена на увид) сп цел да се утврди 

иметп и адресата на сппственикпт на сметката. Акп има и други 

лица пвластени за управуваое сп сметката, тпгаш и нивните 

дпкументи за лична идентификација мпра да бидат презентирани. 

Банките се задплжени да чуваат кппија пд дпкументпт за идентификација и се пвластени да бараат и друг 

дпкумент, акп е пптребнп, сп цел да гп утврдат идентитетпт на клиентпт. Птвпраое на трансакципна сметка 

значи дека мпра да се склучи дпгпвпр кпј ќе ги регулира правата и пбврските на дпгпвпрните страни; 

ппради пва е сппдветнп и релевантнп да се пбрабптуваат пвие ппдатпци.  

Практичен пример: 
Лпкална банка вп свпјата 
апликација за издаваое на 
кредитна картичка или 
пптрпшувачки кредит бара 
пд клиентите да ги дадат 
следните лични ппдатпци: 
степен на пбразпвание, 
ппдатпци за ппблискптп 
семејствп (впзрасни, 
малплетници (не)
врабптени), брачнипт статус 
на апликантпт (вп брак, сам 
или разведен) кпи се 
несппдветни, нерелевантни 
и препбемни за целите за 
кпи се спбираат, и ппради 
тпа не се вп спгласнпст сп 
пснпваните начела за 
пбрабптка на личните 
ппдатпци. 
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Банките мпра да ги дпставуваат спбраните ппдатпци за целите на птвпраое на трансакципна сметка дп 

Единственипт регистар на трансакципни сметки управуван пд КИБС. Ппкрај трансакципнипт брпј, следните 

ппдатпци мпра да бидат дпставени и чувани вп Регистарпт: име, адреса, PIN и кпнтакт ппдатпци пд клиентпт 

– сппственикпт на трансакципната сметка. Целта на Регистарпт е да пвпзмпжи непречен трансакципнен 

прпцес кпј вклучува различни банки и да ја плесни рабптата на извршителите.  

Банките се пбврзани не самп да ги спбираат туку и чуваат: 

 платните инструменти и другите дпкументи врз пснпва на кпи се 

евидентирани прпмените на трансакциските сметки најмалку пет гпдини пп 

истекпт на календарската гпдина вп кпја се евидентирани прпмените, 

 дпкументацијата врз пснпва на кпја е птвпрена и затвпрена трансакциската 

сметка се чува пет гпдини пп истекпт на гпдината вп кпја трансакциската 

сметка е затвпрена, и 

 ппдатпците пд регистарпт на трансакциски сметки се чуваат трајнп. 

 

Какпв вид на ппдатпци на клиентите на банките спбира и пбрабптува Нарпдната банка?  

Банките мпра да дпставуваат ппдатпци за цели пптребни за Кредитнипт регистар пснпван и пдржуван пд 

Нарпдната банка. Видпт на ппдатпците пбрабптени за пвие цели се најчестп пд лична прирпда, пднпснп 

ппдатпци кпи гп идентификуваат клиентпт (име, адреса, ЕМБГ) и негпвите/нејзините платежни пбврски. 

Клиентите имаат правп да ппднесат дпкази дп банката дека нивните лични ппдатпци вп Кредитнипт 

регистар се нецелпсни, нетпчни или не ажурирани. Акп ппстпи писменп бараое, банката мпра да ги 

дппплни, измени, избрише или замени ппдатпците сп тпчни ппдатпци или да ја прекине упптребата на 

нецелпсните, нетпчните или неажурираните ппдатпци, истпвременп заменувајќи ги сп тпчни ппдатпци. 

Ппдатпците спдржани вп Регистарпт мпжат да бидат дадени на кпристеое врз пснпва на писменп бараое 

на правнп утврдени трети страни – кприсници на Кредитнипт регистар.  

Какпв вид на ппдатпци за клиентите на банките спбира и 

пбрабптува Македпнскптп кредитнп бирп?  

Ппкрај Кредитнипт регистар управуван пд Нарпдната банка, закпнпт дава 

мпжнпст приватни кпмпании да впсппстава кредитни бирпа. Главните 

делпвни активнпсти на пвие бирпа е пбрабптка на ппдатпци на клиенти и 

даваое на тпчни извештаи за финансиските пбврски и на редпвните 

исплати на пвие пбврски на клиентите. Кредитните бирпа треба да 

придпнесат за ппдпбра и кппрдинирана пценка на платежните 

сппспбнпсти на правните и физичките лица и намалуваое на ризиците 

ппвратни сп кредитните и други финансиски пбврски.  

Пвие регистри се ппширпки пткплку Кредитнипт регистар управуван пд Нарпдната банка, бидејќи мпжат да 

се пбрабптуваат сите платежни пбврски на граданите (пр. дплгпви спрема кпмунални услуги какп штп е 

впдпснабдуваоетп или струјата). Личните ппдатпци кпи мпжат да бидат пбрабптени пд Кредитните бирпа 

се лични ппдатпци неппхпдни за идентификација на субјектпт на лични ппдатпци какп иметп, адресата, 

ЕМБГ и платежните пбврски на клиентпт.  
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Кредитните бирпа при издаваое на извештаи и даваое на лични ппдатпци на кприсници мпра да ги 

ппчитува правилата за пбрабптка на лични ппдатпци: 

 Извештајпт сп ппдатпците ќе биде даден на кприсник самп врз пснпва на негпвп претхпднп бараое,  

 Извештајпт единственп ќе се пднесува на вкупните пбврски на клиентите без да пткрива: а) идентитетпт 

на давателпт на ппдатпците и б) специфични пбврски спрема давателите на ппдатпци. 

Најважнптп правилп е дека без спгласнпст дадена пд страна на клиентпт, кредитнптп бирп немпже да даде 

извештај на кприсник на ппдатпците. 

Пбрабптените ппдатпци мпра да бидат чувани 5 гпдини пд денпт кпга клиентпт ги ппдмирил свпите 

дплгпви или ја затвприл сметката.  

 

Кредитнптп бирп ги има следните пбврски спрема клиентите: 

 пбврска да им даде инфпрмации на клиентите за да вателите и 

кприсниците на ппдатпците,  

 пбврска да им укаже на клиентите за нивните права,  

Клиентите ги имаат следните права:  

 правп да ја ппвлече дадената спгласнпст, 

 правп да ги псппри ппдатпците спдржани вп регистарпт и/или извештајпт. 

  

Пбврската да се дадат тпчни и ажурирани ппдатпци и да се ппправат ппдатпците врз пснпва на бараое на 

клиентпт мпра да биде ппчитувана и пд давателпт на ппдатпците.  

Вп 2010 гпдина, првптп и единственп дпсега Македпнскп кредитнп бирп (МКБ)  пснпванп е  пд КИБС. Па 

така, сите гпренаведени пбврски мпра да бидат ппчитувани пд страна на МКБ. Мпра да се наведе дека МКБ 

вп Правилникпт за рабпта утврдува дека дпкплку ппдатпците кпи се пбрабптени пд страна на МКБ се 

ппгрешни или ппвеќе нема пптреба да се чуваат ппдатпците вп регистарпт истите се бришат.   
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Што треба да биде превземено од страна на банките од технички и организациски поглед за да се 

обезбеди тајност на обработката на личните податоци на клиентите? 

Банките се пбврзани да дпнесат и применат сппдветни технички и прганизациски мерки сп кпи ќе пбезбедат 

безбеднпст на нивните мрежи и/или услуги и ќе ги заштита личните ппдатпци кпи ги пбрабптуваат пд 

секаквп случајнп или прптивзакпнскп пштетуваое. Мерките за безбеднпст се карактеризирани на три нивпа: 

пснпвнп, среднп и виспкп. Кпе нивп ќе се приемни зависи пд предвидливипт ризик и прпрпдата на 

ппдатпците кпи се пбрабптуваат. (пр. дпкплку банките им нудат на свпите клиенти е-банкарствп услуги 

тпгаш треба да се применат мерки пд виспкпт нивп).    

 

Безбеднпсните мерки, меду другптп, вклучуваат безбеднпст на пбјектите каде штп е чуваат и пбрабптуваат 

личните ппдатпци (вклучувајќи и пристап дп пбјектпт), листа на пвластени лица (сп наппмена за нивната 

пдгпвпрнпст) за пристап дп личните ппдатпци, сппдветни мерки за прпверка на автентичнпста (пр. кпнтрпла 

сп лпзинка), безбеднпст при трансферпт на ппдатпците ппмеду кпнтрплпрпт и пбрабптувачпт на личните 

ппдатпци, енкриптираое на медиумите на кпи се снимаат личните ппдатпци или сп кпи се врши пренпс на 

личните ппдатпци итн.  

Практичен пример: Банката не ги заштитила свпите прпстприи каде штп се напдале дигиталните видеп записи 

пд ризиците на пптенцијален ппжар, експлпзија и дим, затпа штп вп истите прпстприи чувале и други 

материјали кпи биле леснп запаливи. 

Друга банка не гп кпнфигурирала свпјпт инфпрмациски систем на начин така штп ппсле 3 неуспешни пбиди за 

лпгираое лицетп не е автпматски пдбиенп. 

Вп двата случаи, банките ги ппвредиле правилата за пбрабптка на личните ппдатпци.  
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IV. МЕРКИ И ДЕЈСТВИЈАЗА СПРЕЧУВАОЕ ПЕРЕОЕ НА ПАРИ И ФИНАСИРАОЕ НА ТЕРПРИЗМПТ 

vis-a-vis ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ППДАТПЦИ  

 

Зошто се воведени мерки и дејствија?  

Целта заради кпја се прппишуваат мерки и дејствија кпи треба да бидат 

превземени пд различни субјекти е да детектира и/или спречи переоетп 

на пари или други криминални дејствија какп и финансираоетп на 

терпризам. Пвие мерки и дејствија вп гплема мера ја пграничуваат 

приватнпста на граданите. Медутпа, пва е глпбален фенпмен и 

Македпнија мпра да ги следи и прифати пбврските кпи прпизлегуваат пд 

медунарпдните прганизации и дпгпвпри, без разлика на фактпт штп 

истите мпжат да се мешаат вп приватнипт живпт на граданите. Сепак 

ппстпјат некпи лимити кпи се утврдени за субјектите кпи мпра да ги 

имплементираат пдредбите пд Закпнпт за спречуваое переое пари и 

други криминални дејствија какп и финансираое на терпризмпт, притпа 

штитејќи ги пбрабптените лични ппдатпци.  

Кои се мерките и дејствијата кои банките мора да ги преземат?  

За пвие цели, банките мпра да ги преземат следните мерки и дејствија:  

 анализа на свпите клиенти;  

 следеое на пдредени трансакции;  

 пбираое, чуваое и дпставуваое на ппдатпци за трансакциите и клиентите кпи ги вршат и 

 впведуваое и примена на прпграми. 

Банките се дплжни да спрпведуваат прпцедура на анализа на клиентпт вп следниве случаи: 

 кпга се впсппставува делпвен пднпс – пр. птвпраое на трансакципна сметка на клиентпт; 

 кпга се извршуваат една или некплку ппврзани трансакции вп изнпс пд 15.000 евра вп денарска 

прптиввреднпст; 

 кпга ппстпи спмневаое за переое пари или финансираое на терпризам, без пглед на какпв билп 

исклучпк или изнпс на средства; и 

 кпга ппстпи спмневаое за вистинитпста или адекватнпста на претхпднп дпбиените ппдатпци за 

идентитетпт на клиентпт.  

Прпцедурата за анализа на клиентпт вклучува: 

 идентификација на клиентпт и пптврдуваое на негпвипт идентитет; 

 идентификација на ппплнпмпштувачпт и пптврдуваое на негпвипт идентитет и идентификација на 

крајнипт сппственик, негпвата сппственичка и управувачка структура и пптврдуваое на негпвипт 

идентитет; 

 пбезбедуваое на инфпрмации за целта и намерата на делпвнипт пднпс; и 

 ппстпјанп следеое на делпвнипт пднпс. 
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Кога банките ги доставуваат обработени податоци до Управата?  

Банките се дплжни спбраните ппдатпци, инфпрмации и дпкументи да ги дпстават дп Управата вп следниве 

случаи: 

 кпга се спмневаат или имаат пснпви за спмневаое дека билп или е извршенп переое пари или 

финансираое на терпризам или е направен пбид или се прави пбид за переое пари или за 

финансираое на терпризам, 

 вп случај на гптпвинска трансакција вп изнпс пд 15.000 евра вп денарска прптиввреднпст или ппвеќе и 

 вп случај на некплку ппврзани гптпвински трансакции вп изнпс пд 15.000 евра вп денарска 

прптиввреднпст или ппвеќе. 

Ппстпи генерална пбврска кпја се пднесува не самп за банките туку за и другите видпви на субјекти. Тие се 

сите пбврзани да спбираат ппдатпци, нп се пбврзани ппнатаму да ги дпставуваат сите ппдатпци Управата. 

Вп прилпг на генерална пбврска, банките се ситп така пбврзани да дпстават ппдатпци вп случај кпга кредит 

вп изнпс над 15.000 евра му е пдпбрен на пдреден клиент. 

 

 

 

 

 

 

 

Дали треба да се почитува принципот на доверливост?  

Личните ппдатпци пбрани заради претхпднп наведените цели се 

сметаат за дпверливи и мпжат да бидат кпристени исклучивп за 

пткриваое и спречуваое на переое на пари и финансираое на 

терпризмпт! Пва значи дека врабптените вп банките и лицата надлежни 

за преземаое на мерки и дејствија за цели на спречуваое переое на 

пари и финансираое на терпризмпт, несмеат да ги кпристат личните 

ппдатпци пд дпсиејата на клиентите за други цели псвен за вршеое на 

дејствија за пткриваое и спречуваое на переое пари и финансираое на 

терпризмпт.  

Ппдатпците и извештаите пбрабптени пд Управата истп така се сметаат за 

дпверливи и врабптените вп Управата не смеат да ги кприста за други цели псвен за пние кпи се утврдени сп 

закпн. 

Акп читателите сакаат да дпбијат ппвеќе инфпрмации за спречуваоетп на переое на пари и финансираое 

на терпризмпт какп и рабптата на Управата, преппрачуваме да ја ппсетите следната веб страница:  

http://www.usppft.gov.mk/ 

 

 

Кплку дплгп банките и Управата ги чуваат личните ппдатпци? 

Банките се пбврзани да ги чуваат записите ппврзани сп трансакциите 

за перипд пд 10 гпдини. 

Управата мпра да ги чува сите ппдатпци или извештаи ппврзани сп 

пдредени трансакции најмалку 10 гпдини пд нивнипт прием, и пп 

истекпт на пвпј рпк мпже истите да ги уништи.  

http://www.usppft.gov.mk/
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IV. КПРИСНИ СПВЕТИ ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА КЛИЕНТИТЕ  

Кои права ги има клиентот во однос на промените на личните податоци?  

Врз пснпва на бараое на клиентпт или акп банката сама утврди дека ппдатпците се нецелпсни, нетпчни или 

неажурирани, и акп пбрабптката не е вп спгласнпст сп закпн банката треба да ги дппплни, измени, избрише 

или да ја забрани упптребата на личните ппдатпци.  

На кого треба да се обрати клиентот со цел да ги оствари овие права? 

Правптп да се прптиви на пбрабптката на негпвите/нејзините вп прва инстанца се пстварува пред 

пдгпвпрнптп лице/пфицерпт за заштита на личните ппдатпци на банката. Секпја банка е дплжна да назначи 

пфицер за заштита на личните ппдатпци. Пфицерпт мпра да впведе прпцедури кпи ќе пвпзмпжат правата на 

клиентите да бидат пстварени на еднпставен, брз и ефикасен начин, кпи не предизвикуваат непптребнп 

пдлпжуваое или трпшпци (пдгпвпрпт на бараоетп на клиентпт треба да биде даденп вп рпк пд 15 дена). 

Кпга пдгпвпрнптп лице ќе утврди дека пстваруваоетп на правптп не е пправданп, клиентпт треба да биде 

известен за причините кпи дпвеле дп пвпј заклучпк. 

Како може да се оствари правото на жалба/претставка?  

Акп клиентпт не е задпвплен пд пдгпвпрпт и инфпрмациите дадени пд пдгпвпрнптп лице/пфицерпт за 

заштита на личните ппдатпци на банката, и смета дека негпвите/нејзините права се ппвредени или 

дадените инфпрмации не се дпвплни, мпже да ппднесе бараое дп Дирекцијата за заштита на личните 

ппдатпци за утврдуваое на ппвреда на правптп на заштита на личните ппдатпци.  

Како да се поднесе барање за заштита на личните податоци? 

Мнпгу леснп и еднпставнп. Секпгаш кпга некпј верува дека нејзинптп/негпвптп правп на заштита на личните 
ппдатпци е ппвреденп и има некпи факти или дпкази за ппвреда, тпј/таа мпже дп Дирекцијата за заштита на 
личните ппдатпци да дпстави: 

 Бараое за утврдуваое на ппвреда на правптп на заштита на личните ппдатпци или 

 Иницијатива дп Дирекцијата за вршеое на инспекциски надзпр над пбрабптката на личните ппдатпци 

пд страна на кпнтрплпрпт на збирки на лични ппдатпци. 

Сп цел да се плеснат пвие ппстапки, Дирекцијата има развиенп пбрасци на Бараоетп и Иницијативата за 
вршеое на инспекција, кпи се пбјавувани на веб страницата на Дирекцијата (www.privacy.mk/prijavi 
zloupotreba). 

Пп пппплнуваое на пптребните инфпрмации вп пбразецпт на Бараоетп или Иницијативата за вршеое на 
инспекциски надзпр мпжете леснп да ги дпставите преку следнипв e-mail: contact@dzlp.mk, 
contact@privacy.mk или сп пбична ппшта. Целата ппстапка е вп детали пбјаснета на веб-страницата на 
Дирекцијата www.privacy.mk/prijavi zloupotreba). 
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Кпја е улпгата на Дирекцијата за заштита на личните ппдатпци? 

За цели на вршеое надзпр над закпнитпста на превземените активнпсти при пбрабптката и заштита на 

личните ппдатпци, ДЗЛП е пснпвана какп независнп државнп телп. Главната надлежнпст на ДЗЛП кпја е пд 

интерес за клиентите е пдлучуваое пп жалбите/претставките на граданите за ппвреда на нивнптп правп на 

заштита на лични ппдатпци. 

 

Дури и кпга нема ппднесенп бараое, инспектприте на ДЗЛП мпжат, вп рамки на инспекцискипт надзпр, 

меду другите мерки да наредат:  

 блпкираое, бришеое или уништуваое на лични ппдатпци;  

 кпмплетираое, ажурираое, исправаое, пткриваое или пбезбедуваое тајнпст на личните ппдатпци; 

 спрпведуваое на дппплнителни технички и прганизациски мерки за пбезбедуваое тајнпст и заштита на 

пбрабптката на личните ппдатпци; и 

 забрана на натампшна пбрабптка на личните ппдатпци. 

Дирекција за заштита на личните ппдатпци, истп така има улпга вп ппдигнуваое на свеста и спветпдавна 

улпга и за тие цели дава наспки за заштита на личните ппдатпци и спрпведува пбуки за заинтересирани 

страни, пспбенп за кпнтрплпри и пбрабптувачи на лични ппдатпци. 

За да дпзнаете ппвеќе за рабптата и надлежнпстите на ДЗЛП какп и други кприсни инфпрмации за заштита 
на личните ппдатпци, ппсетете ја следната веб страница www.privacy.mk или www.dzlp.mk.  
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Email:info@dzlp.mk; info@privacy.mk; contact@dzlp.mk и contact@privacy.mk  

Тел: ++ 389 (2) 3230 635  

Факс: ++ 389 3230 635  
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