Политиката за приватност
Оваа политика ги објаснува видовите информации кои може да ги собереме и
задржиме при посета на веб-страницата на Собранието на Република Северна
Македонија, како и на кој начин се користат тие информации и со кого се споделуваат
податоците. Исто така, одредува на кој начин може да нè контактирате доколку имате
прашања или сте загрижени за овие информации.

Информации кои се собираат
• Информации кои не се лични. Податоци за содржината која ја гледате и со која
ракувате и кои се однесуваат на софтверот за интернет-пребарувачот, кои содржини ги
кликате, кои страни ги посетувате, типот на компјутер, како и технички информации за
конекцијата што корисникот ја користи при посета на страницата, како што се
оперативниот систем и испорачувачот на интернет услугата и сл.
• Информации кои се лични. Име и презиме, број на лична карта (за полнолетни лица),
број на пасош, адреса на живеење, електронска пошта, телефонски број, институција,
и слично, информации кои доброволно ги споделувате со цел да Ви ја обезбедиме
услугата која ја барате.
Споделување на информации
Собранието не ги открива Вашите лични податоци на трети страни. Личните податоци
може да се откријат само во согласност со закон.
Линкови до други веб-страници
Веб-страницата на Собранието содржи линкови кон други веб-страници кои не се во
сопственост и под контрола на Собранието. Ве поттикнуваме да бидете свесни кога ја
напуштате нашата веб-страница да ја прочитате политиката на приватност на вебстраницата на кој сте се префрлиле. Оваа Политика за приватност се однесува само на
информациите кои се собираат на оваа веб-страница.
Прифаќање на условите
Со користењето на оваа веб-страница, се сложувате со одредбите од Политиката за
приватност на Собранието. Доколку не се сложувате, Ве молиме не користете ја вебстраницата на Собранието.
Промена на политиката за приватност
Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите
промени и нашите активности. Затоа Ве молиме да ја проверувате почесто.
Контактирајте нè
Доколку имате прашања во врска со Политиката за приватност на на Собранието на
Република Северна Македонија при користењето на нашата веб-страница, ве молиме
контактирајте нè:

•

Офицер за заштита на личните податоци
Јасмина Трпкова-Ќурапова - виш соработник за поддршка на работата на
Националниот совет за евроинтеграции
телефон: 02/3 11 22 55, локал 289;
е-пошта: J.Trpkova@sobranie.mk

•

Заменик-офицер за заштита на личните податоци
Целе Најдески - советник за поддршка на работата на Националниот совет за
евроинтеграции
телефон: 02/3 11 22 55, локал 289;
е-пошта: C.Najdeski@sobranie.mk

