
БАРАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

1.  Барател 

Име и презиме  Телефон  

Адреса на 
живеење 

 Е-маил  

 

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате 
 (може да изберете некоја од следниве категории: вработен во СЕТРА ДООЕЛ Скопје,  корисник на 

производите, посетител и сл.) 

Категорија на субјект 
 
 
Вашата врска со СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме 

подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во СЕТРА ДООЕЛ Скопје) 

 
 

 

3.  Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци 

Согласно членот 22 од ЗЗЛП1, барам СЕТРА ДООЕЛ Скопје да ја ограничи обработката на моите лични 
податоци 
(Ве молиме означете го соодветното поле) 

☐   ја оспорувам точноста на моите лични податоци 

☐   обработката е незаконска, но не сакам личните податоци да ми бидат избришани 

☐   личните податоци веќе не се потребни за првобитната цел, но сѐ уште не можат да се 
избришат бидејќи постои правен основ (заради воспоставување, остварување или одбрана на моите правни 

барања) 

☐   чекам одговор по поднесен приговор согласно членот 25 од ЗЗЛП, со кој ја оспорувам 
обработката на моите лични податоци 

 

Документ коj мора да се достави во прилог на ова Барање 

☐    доказ за вашиот идентитет2 

 

Одговорот на ова Барање, доставете го 

на мојата адреса на живеење    ☐ 

на мојата e -маил адреса             ☐ 

 

 
Потпис ___________________________________                           Датум______________________ 
 

                                                           
1 Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020) 
2 За да бидеме сигурни дека ја ограничуваме обработката на личните податоци на вистинската личност, бараме да ни 

доставите доказ за вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве 
молиме, доставете ни копија или скенирана слика од документ (не испраќајте оригинали). Ако сметаме дека Вие не сте 
лицето за кое тврдите дека сте, го задржуваме правото да го одбиеме вашето барање. 



 

Важни напомени: 

 СЕТРА ДООЕЛ Скопје го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено со соодветни 

законски прописи 

 СЕТРА ДООЕЛ Скопје има право да го потврди вашиот идентитет и може да ве контактира за дополнителниинформации 

потребни за идентификување на вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот 

идентитет 

 СЕТРА ДООЕЛ Скопје ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на 

барањето 

 СЕТРА ДООЕЛ Скопје може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување 

информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно 

 

 

 

 

 


