
1 
 

eОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕТО ЗА ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИТЕ НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 

Субјектот на лични податоци има право да побара пристап до неговите лични податоци кои 

може да се обработуваат од страна на контролорот.  

Ако сакате да поднесете барање за пристап на лични податоци, Ве молиме пополнете го овој 

формулар и пратете ни го по пошта или е-пошта.  

Ако испраќате по пошта, Ве молиме наведете ја следната адреса: 

_____________________________________________________________ 

Ако испраќате по е-пошта, ве молиме користете ја следнава адреса: edusoft@edusoft.com.mk. 
Напишете „Барање за пристап до податоци на субјектот на податоците“ во полето за предмет на 
е-пошта. 

1. Целосно име на субјектот на податоците 
2. Датум на раѓање на субјектот на 
податоците 

    

3. Адреса на субјектот на податоците 

  

4.Телефонски број на субјектот на лични податоци 

Домашен телфонски број: Мобилен телефонски број: 

    

5. Детали за бараните податоци: 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

6. За да ни помогнете да ги пронајдеме информациите што Ви се потребни, наведете повеќе 

детали (на пример, копии на е-пошта помеѓу <датум> и <датум>). Доколку не добиеме 

доволно детали за да ги лоцираме потребните податоци, можеби нема да бидеме во 

можност да го исполниме вашето барање. 

 
 
 

7. Дали информациите ќе бидат испратени до субјектот на податоците или до неговиот / 
нејзиниот застапник? 

До Субјектот на лични податоци   ☐            До застапникот  ☐ 

 

Доколку податоците се испратени до застапникот, тогаш треба да се пополнат деловите 9 и 10. 

8. Потврдувам дека сум субјект на податоците. 

 
Потпис: _______________________________________________________________ 
  

Потпишано име: ______________________________________________________________ 

 

Дата: ____________________________________________________________________ 

Приложувам копија од мојата лична карта. 

9. (Да се пополни ако на прашањето 7 е одговорено со „До застапникот“) Предметот на 
податоците (чии податоци се бараат) мора да даде писмено овластување за објавување на 
информациите до неговиот / нејзиниот овластен застапник. 

 
Го давам моето овластување за ______________________________________________ 
(пополнете го името на овластениот застапник) да побарате пристап до моите лични податоци. 
 
Потпис од субјектот на податоци:________________________________________________  
 
Потпишано име : ___________________________________________________________  
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10. (Да го пополни застапникот на субјектот на податоците) потврдувам дека сум овластен 
застапник на субјектот на податоците. 

 
Име на овластен застапник и адреса каде што треба да се испраќаат лични податоци: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

Потпис: ______________________________________________________________________ 

 

Потпишано име: ___________________________________________________________________ 

 

Дата: ____________________________________________________________________     

 

                                           

Ние ќе се потрудиме да го обработиме вашето барање за пристап до податоците на субјектот на 

податоци во најбрз можен рок, а најдоцна во рок од 30 дена. Доколку имте било какви 

прашања додека вашето барање се обработува, слободно може да контактирате со нас на оваа 

е-пошта: edusoft@edusoft.com.mk 

 


