
 

 
 

 

Врз основа на член 16 - 27 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник 
на РСМ” бр. 42/20), го поднесувам следното  

 

БАРАЊЕ 

за остварување на права од обработка на лични податоци 

 
1. Податоци за подносителот на Барањето: 

• Име и презиме: 
• ЕМБГ: 
• Контакт податоци: 

Адреса _____________________________________ 
Е-mail _____________________________________ 
Телефон  _____________________________________ 
 

2. Сакам да го остварам следното право поврзано со обработката на моите 
лични податоци: 

• право на информација за тоа какви лични податоци обработува ЦДХВ АД 
Скопје; 

• право на исправка, односно дополнување на личните податоци; 
• право на бришење на личните податоци обработени од ЦДХВ АД Скопје; 
• право на ограничување на обработката на личните податоци само во 

одредени случаи предвидени со Законот за заштитата на личните податоци; 
• право на приговор доколку обработката на личните податоци е за потребите 

на заштита на легитимните интереси на ЦДХВ АД Скопје; 
• Право нa преносливост на личните податоци; 
• Право нa приговор на обработка на лични податоци.  

*Ве молиме заокружете едно или повеќе права. 

 

3.  Накратко објаснете ги причините врз кои се базира Вашето барање и доколку е 
потребно, приложете дополнителни документи: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 



 

Страна 2 од 2 

 

За понатамошно дејствување и евентуално остварување на едно или повеќе од Вашите 
права врз основа на ова Барање, ЦДХВ АД Скопје ќе Ве извести навремено преку 
Вашите информации за контакт наведени во ова Барање.  

ЦДХВ АД Скопје нема да биде во можност да одговори на Вашето барање доколку не 
сме во можност да Ве идентификуваме. 

Подетални информации за правата што Ви припаѓаат во однос на Вашите лични 
податоци се достапни на веб -страницата на ЦДХВ АД Скопје www.cdhv.mk Пред да го 
поднесете Барањето, Ве охрабруваме да ги прочитате и релевантните одредби од 
Законот за заштита на личните податоци, со цел полесно и целосно да ги разберете 
Вашите права. 

 

4. Изјава за вистинитост 

Под полна кривична, материјална и морална одговорност изјавувам дека податоците 
наведени во Барањето се вистинити и јас сум лицето кое е Барател и потписник на 
Барањето. Целосно разбирам дека ЦДХВ АД Скопје мора да го потврди мојот идентитет 
пред да одговори на Барањето и може да ме контактира за дополнителни појаснувања. 
Информиран сум дека бараните информации ќе ги обезбеди без надоместок освен во 
случај кога Барањата се очигледно неосновани или прекумерни, особено ако се 
повторуваат истите барања.  

*Во овие случаи ЦДХВ АД Скопје или ќе одбие да постапи по Барањето или ќе наплати 
надоместок имајќи ги предвид обемот, сложеноста и времето потребно за 
обезбедување на информацијата или постапувањето по Барањето, за што соодветно ќе 
бидете известени. 

 

 

Датум на поднесување на Барањето: ____________________ 

Потпис на барателот: ____________________ 

 

 

http://www.cdhv.mk/
http://www.cdhv.mk/

