
 

 
ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ 

 
 
 

Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија (во 
натамошниот текст: Секретаријатот за законодавство) со оваа Политиката за приватност има 
за цел да Ви обезбеди општи информации како ги користиме Вашите лични податоци, кога 
ја посетувате нашата веб страна, www.sz.gov.mk, и со истата се утврдува заштитата на 
правото на приватност и сигурност на личните податоци  кои се цел на обработката. 

Секретаријатот за законодавство се грижи за заштитата на личните податоци кои се 
неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања согласно Законот за 
заштита на личните податоци (*) и актите и прописите од областа на заштита на личните 
податоци донесни од Агенцијата за заштита на лични податоци. 

Во Политиката за приватност на Секретаријатот за законодавство се содржани 
принципите и насоките на остварување на доверливоста, интегритетот и достапноста на 
личните податоци.  

Согласно Законот за заштита на личните податоци (*) КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИ 
ПОДАТОЦИ е физичко или правно лице, орган на државната власт или друго тело, кое 
самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните 
податоци.  

Во рамките на вршење на работите Секретаријатот за законодавство е контролорот, а 
при обработката на податоците постапува исклучиво и во согласност со прописите од 
областа на заштита на личните податоци., овозможувајќи адекватно ниво на заштита и 
безбедност на личните податоци.  
 

Идентитет и контакт податоци на контролорот за заштита на лични податоци: 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Седиште: „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54е 
тел. +389 2 32 28 203 

e-mail: info@sz.gov.mk 
 
Согласно Законот за заштита на личните податоци (*) ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ е лице кое е овластено од контролорот да ја следи имплементацијата 
на прописите за заштита на личните податоци и да обезбедува усогласеност на работењето 
со начелата за заштита на личните податоци. 

 
 
 
 
 



Офицер за заштита на личните податоци на контролорот Секретаријат за 
законодавство на Влада на Република Северна Македонија: 

 
Марија Биљановска Илијоска 

Раководител на одделение за општи работи 
Сектор за општи работи и информатичко – комуникациски технологии 

тел. +389 2 32 28 203 
e-mail: ozlp@sz.gov.mk 

 
Личните податоци кои се прибираат, се оние кои Вие, доброволно ги оставате на веб 

страната, по е-маил или пошта за конкретни цели и прашања, и податоци од лица кои бараат 
пристап од информации од јавен карактер врз основа на Законот за слободен пристап на 
информации од јавен карактер, во случај да има потреба од такви,  со цел обработка на 
Барањата за слободен пристап на информации од јавен карактер.  

Во тие случаи може да собереме некој од следниве категории на лични податоци: име 
и презиме, адреса, контакт телефон, факс, електронска адреса и потпис односно само оние 
податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања. 

Секретаријатот за законодавство ја почитува приватноста на субјектите на лични 
податоци и собираме, евидентираме, обработуваме и чуваме лични податоци законито, 
транспарентно и правично, во согласност со законските прописи и со правните основи 
утврдени во нив. 

Личните податоци се собираат за јасни, конкретни и легитимни цели и ќе се 
обработуваат единствено во согласност со тие цели.  

Личните податоци ги обработуваме со цел ефикасно обезбедување на бараната услуга, 
исполнување на склучените договори, исполнување на законските обврски, пријавување на 
несаканите ефекти, испраќање известувања и најефикасен одговор на вашето барање. 

Притоа, обработката е ограничена само на оние лични податоци што се неопходни за 
исполнување на целта заради која се обработуваат т.е обемот на лични податоци е 
мининален. 

Секретаријат за законодавство, ги чува Вашите лични податоци до истек на законскиот 
рок за чување, односно се до моментот на постоење на легитимен интерес или дадената 
согласност. 

 
НАЧЕЛА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ од кои се водиме се: 

 Личните податоци да се обработуваат правично, cогласно закон и на 
транспарентен начин во однос на субјектот на личните податоци; 

 Личните податоци да се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели 
и да се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели; 

 Личните податоци да се релевантни, соодветни и не во поголем обем во однос 
на целта што треба да се оствари со нивната обработка (минимален обем на 
податоци); 



 Личните податоци да се точни, целосни и каде што е потребно ажурирани, при 
што ќе се преземат сите соодветни мерки за бришење или корегирање на 
податоците, имајќи ги предвид целите заради кои биле собрани или обработени 
(квалитет на податоци); 

 Личните податоци се чуваат во форма што овозможува идентификација на 
субјектот на личните податоци, не подолго од времето што е потребно за 
исполнување на целта поради која податоците се собрани; 

 Личните податоци се обработуваат на начин кој обезбедува соодветно ниво на 
безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или 
незаконска обработка. 
 

ПРАВАТА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ се следните: 
 да бидат информирани за обработката на нивните лични податоци; 

 да имаат пристап до нивните лични податоци,  

 право на исправка и бришење на личните податоци,  

 право на  ограничување на обработката на личните податоци и 

 право на приговор. 

Барање за остварување на заштита на права од областа на заштита на лични податоци 
може да испратите до Офицерот за заштита на лични податоци, и тоа во седиштето на 
Секретаријат за законодавство на Влада на Република Северна Македонија, бул. „Св.Кирил 
и Методиј“ бр. 54, Скопје, по e-mail: ozlp@sz.gov.mk и info@sz.gov.mk.  

 
 
Секретаријат за законодавство ќе го ажурира овој документ во согласност со 

промените на прописите од областа на заштита на лични податоци.  



 

 

 

POLITIKA E PRIVATËSISË 

 

 

 Sekretariati i Legjislacionit i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: 

Sekretariati i Legjislacionit) me këtë politikë të privatësisë ka si qëllim t’ju sigurojë informacione të 

përgjithshme se si i përdorim informacionet tuaja personale, kur e vizitoni ueb-faqen tonë, www.sz.gov.mk, 

dhe me këtë përcaktohet mbrojtja e së drejtës së privatësisë dhe të sigurisë së të dhënave personale, që 

janë qëllimi i përpunimit. 

 Sekretariati i Legjislacionit kujdeset për mbrojtjen e të dhënave personale, të cilat janë të 

domosdoshme që t’i realizojmë detyrimet dhe autorizimet tona ligjore në pajtim me Ligjin e Mbrojtjes së të 

Dhënave Personale (*), si dhe aktet dhe rregullat e mbrojtjes së të dhënave personale të miratuara nga 

Agjencia e Mbrojtjes së të Dhënave Personale. 

 Në politikën e privatësisë së Sekretariatit të Legjislacionit janë përfshirë parimet dhe drejtimet për 

realizimin e besueshmërisë, integritetin dhe qasjen e të dhënave personale. 

 Në pajtim me Ligjin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale (*) KONTROLLUESI I TË DHËNAVE 

PERSONALE është person fizik ose juridik, organ i pushtetit shtetëror ose organ tjetër, i cili, në mënyrë të 

pavarur ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave personale. 

 Në kuadër të punës Sekretariati i Legjislacionit është kontrollues, i cili gjatë përpunimit të të 

dhënave vepron ekskluzivisht dhe në pajtim me rregullat e fushës së mbrojtjes së të dhënave personale, 

duke mundësuar nivel adekuat të mbrojtjes dhe të sigurisë së të dhënave personale. 

Identiteti dhe të dhënat e kontaktit të kontrolluesit të mbrojtjes së të dhënave personale: 

SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

Selia: “Shën Cirili dhe Metodiu” nr. 54e 

Tel. +389 2 32 28 203 

e-maili: info@sz.gov.mk 

 

 Në pajtim me Ligjin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale (*) ZYRTARI I MBROJTJES SË TË DHËNAVE 

PERSONALE është person që është i autorizuar nga kontrolluesi që ta ndjekë zbatimin e rregullave për 

mbrojtjen e të dhënave personale dhe të sigurojë harmonizim të punës me parimet e mbrojtjes së të 

dhënave personale. 

  

http://www.sz.gov.mk/
mailto:info@sz.gov.mk


 

 

 

Zyrtari i mbrojtjes së të dhënave personale të kontrolluesit  Sekretariati i Legjislacionit 

i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut: 

 

Marija Biljanovska Ilijoska 

Udhëheqëse e Njësisë së çështjeve të përgjithshme 

Sektori i çështjeve të përgjithshme dhe i teknologjive informatike–komunikuese 

Tel. +389 2 32 28 203 

e-mail: ozlp@sz.gov.mk 

 

 

 Të dhënat personale që mblidhen, janë ato të cilat ju vullnetarisht i vendosni në ueb-faqe, nëpërmjet 

e-mailit ose postës për qëllime dhe çështje konkrete, dhe të dhënat nga personat të cilët kërkojnë qasje në 

informacionet me karakter publik në bazë të Ligjit të Qasjes së Lirë tek Informacionet me Karakter Publik, në 

raste të tilla nevoje, për të përpunuar kërkesën e qasjes së lirë te informacionet me karakter publik. 

 Në ato raste mund të mbledhim ndonjë nga kategoritë në vijim të të dhënave personale: emrin dhe 

mbiemrin,  adresën, telefonin për kontakt, faksin, adresën elektronike dhe nënshkrimin, respektivisht vetëm ato 

të dhëna të cilat janë të domosdoshme t’i realizojmë detyrimet dhe autorizimet tona ligjore. 

 Sekretariati i Legjislacionit e respekton privatësinë e subjekteve të të dhënave personale dhe ne i 

mbledhim, i evidentojmë dhe i ruajmë të dhënat personale në mënyrë ligjore, në mënyrë transparente dhe të 

drejtë, në pajtim me rregullat ligjore dhe me bazat juridike të përcaktuara prej tyre. 

 Të dhënat personale mblidhen për qëllime të qarta, konkrete dhe legjitime dhe do të përpunohen 

vetëm në pajtim me ato qëllime. 

 Të dhënat personale i përpunojmë me qëllim të sigurimit efikas të shërbimit të kërkuar, përmbushjes 

së kontratave të lidhura, përmbushjes së detyrimeve ligjore, paraqitjes së efekteve të padëshiruara, dërgimit të 

njoftimit dhe përgjigjes më efikase ndaj kërkesës suaj. 

 Njëkohësisht, përpunimi është i kufizuar vetëm për ato të dhëna personale që janë të domosdoshme 

për përmbushjen e qëllimit, për të cilin ato përpunohen, d.m.th. vëllimi i të dhënave personale është minimal. 

 Sekretariati i Legjislacionit i ruan të dhënat tuaja personale deri në kalimin e afatit ligjor për ruajtjen, 

respektivisht deri në momentin e ekzistimit të interesit legjitim ose pëlqimit të dhënë.  

 

 PARIMET E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE nga të cilat udhëhiqemi janë: 

▪ Të dhënat personale të përpunohen në mënyrë të drejtë, në pajtim me ligjin dhe në mënyrë 

transparente në raport me subjektin e të dhënave personale; 

▪ Të dhënat personale të mblidhen në mënyrë konkrete, të qartë dhe me qëllimet e përcaktuara 

me ligj dhe të përpunohen në mënyrën që është në pajtim me ato qëllime; 

▪ Të dhënat personale të jenë relevante, të duhura dhe jo me vëllim më të madh në raport me 

qëllimin që duhet të realizohet me përpunimin e tyre (vëllim minimal të të dhënave); 

▪ Të dhënat personale të jenë të sakta, të plota dhe ku të jetë e nevojshme të jenë edhe të 

përditësuara, ku do të ndërmerren të gjitha masat e duhura për fshirjen ose korrigjimin e të 

dhënave, duke marrë parasysh qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar (cilësia e të 

dhënave); 

▪ Të dhënat personale të ruhen në formën që mundëson identifikimin e subjektit të të dhënave 

personale, jo më gjatë se koha që është e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve për çka 

edhe janë mbledhur të dhënat; 

▪ Të dhënat personale ruhen në formën që mundëson sigurimin në nivel të duhur të sigurisë së 

të dhënave personale, duke përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të 

paligjshëm. 

 

 

mailto:ozlp@sz.gov.mk


TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE PERSONALE janë: 

▪ Të jenë të informuar për përpunimin e të dhënave të tyre personale; 

▪ Të kenë qasje deri te të dhënat e tyre personale; 

▪ E drejta për korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave personale; 

▪ E drejta e kufizimit të përpunimit të të dhënave personale dhe 

▪ Të drejtë kundërshtimi. 

 

 

 Kërkesë për realizimin e mbrojtjes së të drejtës nga fusha e mbrojtjes së të dhënave personale, mund 

të dërgoni te Zyrtari i mbrojtjes së të dhënave personale, dhe atë në selinë e Sekretariatit të Legjislacionit të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, bul. “Shën Cirili dhe Metodiu” nr. 54, Shkup, në e-mail: 

ozlp@sz.gov.mk dhe info@sz.gov.mk.   

  

 

 Sekretariati i Legjislacionit do ta përditësojë këtë dokument në pajtim me ndryshimet e rregullave nga 

fusha e mbrojtjes së të dhënave personale. 
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