
ул. Даме Груев блок 1 Скопје; тел 02/3131-190; тел/факс 3166-466; ЕДБ 4030994120906 

 
 

 

 БАРАЊЕ  

                                            ЗА УВИД И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

1. Како субјект на личните податоци 

(Име и Презиме) 

ЕМБГ со постојано место на живеење на 

Ул. бр.            од 

 

Барам контролорот/обработувачот на лични податоци ФД Финансиски кредитен центар БС ДОО 
Скопје, да ме информира  за следново: 

 дали се врши обработка на мои лични податоци; 

 за целите и правната основа на обработката на личните податоци 

 корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат моите лични податоци 

 за содржината на личните податоци  

 за изворите на лични податоци и кога истите се прибрани и ажурирани 

Одговорот во врска со точката 1 од ова барање може да ми биде доставен на следната адреса 

___________________________________________________________________, или e-маил адресата 
_______________________________________________________________. 

Барател,        Датум 
 

_________________                   __________________ 

 

2. Како субјект на личните податоци 

(Име и Презиме) 

ЕМБГ со постојано место на живеење на 

Ул. бр.             од 
 

Барам контролорот на лични податоци ФД Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопје, да: 
1. Ги дополни моите лични податоци 

2. Ги измени моите лични податоци 

3. Избрише моите лични податоци 
4. Го сопре, користењето на моите лични податоци и тоа: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

Одговорот во врска со точка 2 од ова Барање, може да ми биде доставен на следната адреса 
__________________________________________________________________, или e-маил адресата 

______________________________________________________________. 

Барател,        Датум 
 

_________________                   ___________________ 

 

Напомена: Правото на субјектот на лични податоци од точка 1 од ова Барање е предвидено во член 12 од важечкиот ЗЗЛП и 

контролорот е должен да одговори во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Правото на субјектот на лични 
податоци од точка 2 од ова Барање е предвидено во член 14 од важечкиот ЗЗЛП и контролорот е должен да одговори во рок од 
30 дена од денот на приемот на барањето.  

Доколку овој образец се користи по донесување на новиот ЗЗЛП, ќе треба да се референцира на соодветните членови.  


