
 

   



Врз  основа  на  Законот  за  заштита  на  лични  податоци  (Службен  весник  бр.  42/20)  и 

Правилникот  за  пренос  на  личните  податоци  (Сл.  весник  бр.122/2020),  НУ  Кинотека  на 

Република Северна Македонија донесе: 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
НА НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

 

Пренос на лични податоци преставува трансфер на личните податоци од НУ Кинотека 

на  Република  Северна Македонија  (во  понатамошниот  текст:  Кинотека)  до  земји  членки  на 

Европската Унија и Европски економски простор, трети земји и меѓународни организации. 

Кинотеката  го  документира  преносот  на  податоците  во  Евиденцијата  на  активностите  за 

обработка. 

Преносот  на  лични  податоци  кои  се  обработуваат  од  Кинотеката  и/или  ќе  се 

обработуваат  во  трети  земји  или  меѓународни  организации,  се  врши  на  начин  без  да  се 

загрозува нивото на заштитата на личните податоци на субјектите според Законот за заштита 

на личните податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 16.02.2020 година. 

 

Член 2 

 

Во  случај  на  пренос на  лични податоци  во  земји  членки на  Европската  Унија и  земји 

членки  на  Европскиот  економски  простор  Кинотеката  ја  известува  Агенцијата  за  заштита  на 

личните податоци, како што е опишано во Глава 2.  

Доколку  преносот  на  лични  податоци  е  надвор од  земјите  членки на  ЕУ,  односно  во 

трети земји и меѓународни организации преносот се прави по добиено одобрение како што е 

опишано во Глава 3 и Глава 4. 

 

Евиденција за извршен пренос на лични податоци 

Член 3 

 

За преносот на личните податоци на  субјектите, Кинотеката изготвува  „Евиденција  за 

извршениот  пренос  на  личните  податоци  во  трети  земји  и  меѓународни  организации, 

Европската Унија и Европски економски простор„ и  ја доставува до Агенцијата за заштита на 

личните податоци. 

Евиденцијата за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации, 

земјите  членки  на  Европската  Унија  и  земјите  членки  на  Европскиот  економски  простор,  се 

доставува преку електронската пошта info@privacy.mk во скенирана копија или преку системот 

на  епријави  на  Агенцијата  за  заштита  на  лични  податоци,  потпишано  електронски  или 

своерачно  од  Директорот  на  Кинотеката  согласно  прописите  за  употреба  на  електронски 

документи, електронска идентификација и доверливи услуги. 

Образецот за Евиденција за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни 

организации, земјите членки на Европската Унија и земјите членки на Европскиот економски 

простор  е  дефиниран  во  подзаконскиот  акт  е  даден  во  Прилог  1,  составен  дел  на  овој 

правилник. 



Секоја  промена  на  податоците  на  извршениот  пренос  кои  се  водат  во  евиденцијата, 

Кинотека писмено ја известува Агенцијата за заштита на личните податоци во рок од 15 дена 

од денот на настанатата промена, за сите промени кои настанале по иницијалниот поднесок. 

Доколку  настане  промена  во  однос  на  примачот  на  личните  при  пренос,  Кинотека 

поднесува  нова  пријава  за  пренос  на  лични  податоци  или  ново  барање  за  добивање  на 

одобрение за пренос на лични податоци, согласно законските одредби. 

Кинотека  основот  за  пренос  на  личните  податоци  во  Европската  Унија,  земјите  од 

Европскиот  економски  простор,  трети  земји  и  меѓународни  организации  го  документира  во 

Евиденцијата на активностите за обработка. 

 

Член 4 

 

Во случај на престанување на својството на контролор на личните податоци, Кинотека 

ќе ја извести писмено Агенцијата за заштита на личните податоци во рок од 15 дена, од денот 

на престанокот. 

Типови на пренос на лични податоци 

Член 5 

 

Во овој правилник се опфатени следниве типови на пренос: 

1. Ситуации за пренос на лични податоци без потреба од пријавување на преносот на личните 

податоци или барање одобрување за преносот во Агенција за заштита на личните податоци 

2.  Пренос  на  личните  податоци  во  земјите  членки  на  Европската  Унија  и  земјите  членки  на 

Европскиот економски простор и известувањето на Агенцијата за заштита на лични податоци 

за истото. 

3. Пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации, врз основа на одлука 

за соодветност, која ја донесува Агенцијата за заштита на лични податоци. 

4.  Пренос  на  лични  податоци  во  трети  земји  и  меѓународни  организации,  врз  основа  на 

документација  со  предвидени  соодветни  заштитни  мерки,  која  ја  доставува,  Кинотека  до 

Агенцијата за заштита на личните податоци. 

5. Пренос на лични податоци врз основа на меѓународен договор, потпишан помеѓу Република 

Северна Македонија и трета земја. 

 

Глава 1. Ситуации за пренос на лични податоци без потреба од пријавување на преносот на 

личните  податоци  или  барање  одобрување  за  преносот  (со  исклучок  во  член  7  во  овој 

правилник) 

 

Член 6 

(Член 53 став 1 од Закон за заштита на лични податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 

16.02.2020 година) 

 

Агенцијата за заштита на лични податоци не се известува или не се бара одобрување 

на  преносот  на  личните  податоци,  доколку  преносот  на  лични  податоци  ќе  се  изврши  врз 

основа на барем еден од следниве услови: 

a)  Субјектот  на  лични  податоци  има  дадено  изречна  согласност  за  предложениот  пренос,  а 

претходно е информиран за можните ризици од таквиот пренос. 



b) Преносот е неопходен за склучување или извршување на договор склучен меѓу Кинотека и 

субјектот на личните податоци или спроведување на некои пред договорни мерки на барање 

на субјектот. 

c) Преносот е неопходен за склучување или извршување на договор склучен меѓу Кинотека и 

друго правно или физичко лице во интерес на субјектот на личните податоци. 

d) Преносот е неопходен поради причини од јавен интерес. 

e) Кога преносот е неопходен за остварување или одбрана на правни барања. 

f) Преносот на личните податоци е неопходен за заштита на суштинските интереси на субјектот 

на личните податоци, кога истиот е физички или деловно неспособен да даде согласност. 

g) Преносот на лични податоци се врши од регистар кој обезбедува информации за јавноста и 

кој  може  да  е  консултиран  од  секое  лице  или  пак  од  лице  кое  ќе  го  демонстрира  својот 

легитимен интерес. 

Преносот не треба да ги вклучува сите лични податоци или сите категории на лични податоци. 

Кога регистарот служи за консултации од страна на лица со легитимен интерес, преносот може 

да се изврши само по барање на тие субјекти. 

 

Член 7 

(Член. 53 потстав 2 од Закон за заштита на лични податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 

16.02.2020 година) 

 

Доколку преносот на личните податоци не може да се спроведе според член 6 од овој 

правилник,  а  при  тоа  нема  одлука  за  соодветност,  ниту  документирани  соодветни  заштитни 

мерки, преносот може да  се  врши  само доколку преносот не  се повторува и  се однесува на 

ограничен број на субјекти на лични податоци, а е потребен за исполнување на легитимните 

интереси на, Кинотека врз кои не преовладуваат интересите, правата и слободите на субјектот 

на лични податоци. 

Кинотека ги оценува претходно сите околности поврзани со преносот и врз основа на 

проценкатаобезбедува соодветни заштитни мерки за заштита на личните податоци. 

Кинотека  претходно  ја  информира  Агенцијата  за  заштита  на  личните  податоци  за 

преносот на лични податоци. Исто така, Кинотека го информира субјектот за лични податоци 

за преносот на личните податоци, како и кој го прави преносот на личните податоци (целосни 

контакт информации за контролорот, контакт од офицерот за заштита на лични податоци) и кој 

е основот за пренос. 

 

Глава 2. Пренос на личните податоци во земјите членки на Европската Унија и за земјите 

членки на Европскиот економски простор 

 

Член 8 

(Член 2 од Правилник за пренос на лични податоци, Сл. весник бр.122 од 12.05.2020 година)  

 

Кинотека  при  пренос  на  лични  податоци  во  земјите  членки  на  Европската  Унија  и 

Европскиот економски простор, задолжително доставува Пријава за пренос на лични податоци 

до Агенцијата за заштита за лични податоци. Образецот за Пријавата на личните податоци при 

пренос во земјите членки на ЕУ или земјите членки на ЕЕП е дефиниран во подзаконскиот акт и 

е даден во Прилог 2 составен дел на овој Правилник. 



Пријавата  за  пренос  на  лични  податоци  се  доставува  преку  електронската 

поштаinfo@privacy.mk во скенирана копија или преку системот на е‐пријави на Агенцијата за 

заштита  на  лични  податоци,  во  рок  од  15  дена  пред  денот  на  започнување  на  преносот, 

потпишана  електронски  или  своерачно  од  Директорот  на  Кинотека  согласно  прописите  за 

употреба  на  електронски  документи,  електронска  идентификација  и  доверливи  услуги. 

Агенцијата  за  заштита  на  личните  податоци  одлучува  во  рок  од  90  дена  од  приемот  на 

барањето.  Против  решението  на  Агенцијата  може  да  се  поднесе  тужба  заповедување  на 

Управен  спор  до  Управниот  суд  на  Република  Северна  Македонија,  во  рок  од  30  дена  од 

приемот на решението. 

 

Глава 3. Пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации врз основа на 

одлука за соодветност 

 

Член 9 

(Член 49 став 1 и 3 од Закон за заштита на лични податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 

16.02.2020 година) 

 

Пренос  на  лични  податоци  во  трети  земји  или  меѓународни  организации  (кои  не  се 

членки  во  ЕУ  или  ЕЕП)  може  да  се  изврши  само  ако  Агенцијата  за  заштита  на  личните 

податоципретходно процени дека е тие обезбедуваат соодветно ниво на заштита. 

 

Член 10 

(Член 3 став 4 и 5 од Правилник за пренос за лични податоци, Сл. весник бр.122 од 

12.05.2020 година) 

 

Доколку  има  потреба,  може  да  се  поднесе  до  Агенцијата  за  заштита  на  личните 

податоци  барање  за  добивање  одобрение  за  пренос  на  лични  податоци  во  трети  земји  и 

меѓународни  организации.  Образецот  за  Барањето  за  добивање  одобрение  за  пренос  на 

лични податоци врз основа на одлука за соодветност е дефинирано во подзаконскиот акт и е 

дадено во Прилог 3, составен дел на овој Правилник. 

Барањето  се  доставува  преку  електронската  пошта  info@privacy.mk  во  скенирана 

копија или преку системот на е‐пријави на Агенцијата за заштита на лични податоци, во рок од 

15  денапред  денот  на  започнување  на  преносот,  потпишано  електронски  или  своерачно  од 

Директорот  на  Кинотека  согласно  прописите  за  употреба  на  електронски  документи, 

електронска идентификација и доверливи услуги. Агенцијата за заштита на личните податоци 

одлучува во рок од 90 дена од приемот на барањето. Против решението на Агенцијата може 

да  поднесе  тужба  за  поведување  на  Управен  спор  до  Управниот  суд  на  Република  Северна 

Македонија, во рок од 30 дена од приемот на решението. 

 

Глава 4. Пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации врз основа на 

предвидени соодветни заштитни мерки 

 

Член 11 

(Член 50 став 1 и 2 од Закон за заштита на лични податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 



16.02.2020 година) 

 

Во случај кога не е донесена одлука за соодветност, Кинотека може да пренесе лични 

податоци  во  трети  земји  или  меѓународни  организации  само  доколку  за  обработката  се 

гарантира  обезбедување  соодветни  заштитни  мерки,  како  и  под  услов  субјектите  на  лични 

податоци  да  имаат  применлива  и  достапна  судска  заштита  во  случај  на  нарушување  на 

безбедноста на личните податоци. 

Соодветни  заштитни  мерки  без  да  се  бара  претходно  одобрување  од  Агенцијата  за 

заштита на личните податоци можат да бидат определени во: 

‐ Правно обврзувачки и извршни инструменти меѓу јавни органи и тела 

‐  Стандардни  клаузули  за  заштита  на  лични  податоци  утврдени  од  Агенцијата  за  заштитана 

лични податоци или одобрени од Европската Унија  

 

Член 12 

(Член 50 став 1 и 2 од Закон за заштита на лични податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 

16.02.2020 година) 

 

Доколку  не  може  да  се  обезбеди  документација  во  која  ќе  бидат  определени 

соодветни заштитни мерки, согласно членот 11 став 2 од овој Правилник, Кинотека ќе треба да 

бара  одобрение  за  пренос  од  Агенцијата  за  заштита  на  лични  податоци  при што  соодветни 

заштитните мерки ќе се предвидат преку: 

‐ Договорни клаузули помеѓу Кинотека и корисникот на личните податоци во третата земја или 

меѓународна организација. 

‐ Одредби во  управни  (административни) договори меѓу  јавните органи и  тела,  кои  содржат 

применливи и ефикасна заштита на правата на субјектите на личните податоци. 

Образецот за Барањето за добивање одобрение за пренос на лични податоци во трети 

земји  и  меѓународни  организации  врз  основа  на  предвидени  соодветни  заштитни  мерки  е 

дефинирано во подзаконскиот акт и е дадено во Прилог 4, составен дел на овој правилник. 

 

Член 13 

(Член 4 став 2, 4 и 5 од Правилник за пренос за лични податоци, Сл. весник бр.122 од 

12.05.2020 година) 

 

Кинотека заедно со Барањето за добивање одобрение за пренос на лични податоци во 

трети земји имеѓународни организации врз основа на предвидени соодветни заштитни мерки, 

треба дадостави и документација каде се предвидени соодветните заштитни мерки. 

Барањето  за  добивање  одобрение  за  пренос  на  лични  податоци  во  трети  земји  и 

меѓународни  организации  врз  основа  на  соодветни  заштитни  мерки,  се  доставува  преку 

електронскатапошта info@privacy.mk во скенирана копија или преку системот на е‐пријави на 

Агенцијата  зазаштита  на  лични  податоци,  во  рок  од  15  дена  пред  денот  на  започнување  на 

преносот,  потпишано  електронски  или  своерачно  од  Директорот  на  Кинотека  согласно 

прописите за употреба на електронски документи, електронска идентификација и доверливи 

услуги. Агенцијата за заштита на личните податоци одлучува во рок од 90 дена од приемот на 

барањето.  Против  решението  на  Агенцијата  може  да  се  поднесе  тужба  за  поведување  на 



Управен  спор  до  Управниот  суд  на  Република  Северна  Македонија,  во  рок  од  30  дена  од 

приемот на решението. 

Завршни одредби 

Член 14 

 

Овој Правилник стапува на сила на денот на усвојувањето. 

Правилникот  е  предмет  на  редовни  прегледи  и  ажурирања  согласно  промени  во 

организациската  поставеност,  техничката  инфраструктура  или  нови  законски  и  /или 

регулаторни барања. 

 

 

Бр. __________________________ 

Датум:________________________ 

                                                                                       НУ Кинотека на Република Северна Македонија 

                                                                                        Претседател на Управен Одбор 

 

                                                                                          Томислав Османли 

 

   



Прилог 1 

ЕВИДЕНЦИЈА  НА  ИЗВРШЕНИОТ  ПРЕНОС  НА  ЛИЧНИ  ПОДАТОЦИ  ВО  ТРЕТИ  ЗЕМЈИ  И 

МЕЃУНАРОДНИ  ОРГАНИЗАЦИИ,  ЕВРОПСКАТА  УНИЈА  И  ЕВРОПСКИ  ЕКОНОМСКИ  ПРОСТОР 

(Правилник за пренос за лични податоци, Сл. весник бр.122 од 12.05.2020 година, Образец 5) 

 

1.  Податоци  за  контролорот  или  обработувачот  кој  го 
врши 
преносот 

 

1.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење на физичко лице 

 

1.2  Контакт телефон   

1.3  Електронска пошта   

1.4  Име  и  презиме  на  овластеното  лице  задолжено  за 
пренесените лични податоци  

 

2.  Држава каде ќе се врши преносот   

3.  Податоци  за  примачот  на  личните  податоци 
(контролор, 
обработувач или заеднички контролор) 

 

3.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење за физичко лице 

 

3.2  Контакт телефон   

3.3  Електронска пошта   

3.4  Име  и  презиме  на  овластеното  лице  задолжено  за 
примените лични податоци 

 

4.  Категории на субјектите на лични податоци, чии лични 
податоци ќе бидат предмет на пренос 

 

5.  Цел/и на преносот на личните податоци   

6.  Категории на лични податоци кои се пренесуваат   

7.  Посебни  категории  на  лични  податоци  кои  се 
пренесуваат 

 

8.  Рок на чување на пренесените лични податоци   

9.  Правен основ за пренос на личните податоци   

10.  Општ  опис  за  преземени  технички  и  организациски 
мерки  за  безбедност  на  личните  податоци  при 
преносот 

 

11.  Периоди на вршење на преносот   

12.  Број и датум на пријава за преносот на лични податоци 
во Европската Унија или Европскиот економски простор

 

13.  Број и датум на донесено Решение за одобрување на 
пренос  на  лични  податоци  согласно  член  49  став  3  од 
ЗЗЛП, врз основа на одлука за соодветност 

 

14.  Број и датум на донесено Решение за одобрување на 
пренос  на  лични  податоци  согласно  член  50  став  3  од 
ЗЗЛП, врз основа на соодветни заштитни мерки 

 

 
Место и датум 
___________________ 
 
Одговорно лице 
________________________________   



Прилог 2 
 
ПРИЈАВА ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ДРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕУ ИЛИ ЕЕП (Член 48 
став 3 од Законот за заштита на личните податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 16.02.2020 
година, Правилник за пренос за лични податоци, Сл. весник бр.122 од 12.05.2020 година, 
Образец 1) 
 

1.  Податоци  за  контролорот  или  обработувачот  кој  го 
врши преносот 

 

1.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење на физичко лице 

 

1.2  Контакт телефон   

1.3  Електронска пошта   

1.4  Име  и  презиме  на  овластеното  лице  задолжено  за 
примените лични податоци 

 

2.  Податоци  за  примачот  на  личните  податоци  во 
државата членка на ЕУ/ЕЕП (контролор, обработувач 
или заеднички контролор) 

 

3.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење на физичко лице 

 

3.2  Контакт телефон   

3.3  Електронска пошта   

3.4  Име  и  презиме  на  овластеното  лице  задолжено  за 
примените лични податоци 

 

4.  Категории  на  субјектите  на  лични  податоци,  чии 
лични податоци ќе бидат предмет на пренос 

 

5.  Цел/и на преносот на личните податоци   

6.  Категории на лични податоци кои се пренесуваат   

7.  Посебни категории на лични 
податоци кои се пренесуваат 

 

8.  Рок на чување на пренесените лични податоци   

9.  Правен основ за преносот на личните податоци   

10.  Општ  опис  за  преземени  технички  и  организациски 
мерки  за  безбедност  на  личните  податоци  при 
преносот 

 

11.  Периоди на вршење на преносот   

 
Место и датум 
___________________ 
 
Одговорно лице 
________________________________ 
 
 
   



Прилог 3 
 
БАРАЊЕ  ЗА  ДОБИВАЊЕ  НА  ОДОБРЕНИЕ  ЗА  ПРЕНОС  НА  ЛИЧНИ  ПОДАТОЦИ  ВО  ТРЕТИ  ЗЕМЈИ 
ИЛИ МЕГУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКА ЗА СООДВЕТНОСТ (согласно член 
49 став 3 од Законот за заштита на личните податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 16.02.2020 
година,  Правилник  за  пренос  за  лични  податоци,  Сл.  весник  бр.122  од  12.05.2020  година, 
Образец 2) 
 

1.  Податоци  за  контролорот  или  обработувачот  кој  го 
врши преносот 

 

1.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење на физичко лице 

 

1.2  Контакт телефон   

1.3  Електронска пошта   

1.4  Име  и  презиме  на  овластеното  лице  задолжено  за 
пренос лични податоци 

 

2.  Трета земја или меѓународна организација каде ќе се 
врши преносот 

 

3.  Податоци  за  примачот  на  личните  податоци  во 
третата земја или назив на меѓународна организација 
(контролор, обработувач или заеднички контролор) 

 

3.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење на физичко лице 

 

3.2  Контакт телефон   

3.3  Електронска пошта   

3.4  Име  и  презиме  на  овластено  лице  задолжено  за 
примените лични податоци 

 

4.  Категории  на  субјектите  на  лични  податоци,  чии 
лични податоци ќе бидат предмет на пренос 

 

5.  Цел/и на преносот на личните податоци   

6.  Категории на лични податоци кои се пренесуваат   

7.  Посебни  категории  на  лични  податоци  кои  се 
пренесуваат 

 

8.  Рок на чување на пренесените лични податоци   

9.  Правен основ за преносот на личните податоци   

10.  Дали  европската  унија  или Агенцијата  за  заштита  на 
личните податоци има донесено претходно одлука за 
соодветен степен на заштита на личните податоци на 
третата земја или меѓународна организација 

 

11.  Општ  опис  за  преземени  технички  и  организациски 
мерки  за  безбедност  на  личните  податоци  при 
преносот 

 

12.  Периоди на вршење на преносот   

 
Место и датум 
___________________ 
 
Одговорно лице 
________________________________ 
 
   



Прилог 4 
 
БАРАЊЕ  ЗА  ДОБИВАЊЕ  НА  ОДОБРЕНИЕ  ЗА  ПРЕНОС  НА  ЛИЧНИ  ПОДАТОЦИ  ВО  ТРЕТИ  ЗЕМЈИ 
ИЛИ  МЕГУНАРОДНИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВРЗ  ОСНОВА  НА  ПРЕДВИДЕНИ  СООДВЕТНИ  ЗАШТИТНИ 
МЕРКИ (Член 50 став 3 од Законот за заштита на личните податоци Сл. Весник на РСМ, бр.42 од 
16.02.2020  година, Правилник за пренос за лични податоци, Сл. весник бр.122 од 12.05.2020 
година, Образец 3) 
 

1.  Податоци  за  контролорот  или  обработувачот  кој  го 
врши преносот 

 

1.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење на физичко лице 

 

1.2  Контакт телефон   

1.3  Електронска пошта   

1.4  Име  и  презиме  на  овластеното  лице  задолжено  за 
пренесените лични податоци 

 

2.  Трета земја или меѓународна организација каде ќе се 
врши преносот 

 

3.  Податоци  за  примачот  на  личните  податоци  во 
третата земја или назив на меѓународна 
организација (контролор, обработувач или заеднички 
контролор) 

 

3.1  Назив  и  седиште  на  правното  лице/  име  и  презиме, 
адреса на живеење на физичко лице 

 

3.2  Контакт телефон   

3.3  Електронска пошта   

3.4  Име  и  презиме  на  овластеното  лице  задолжено  за 
примените лични податоци 

 

4.  Категории  на  субјектите  на  лични  податоци,  чии 
лични податоци ќе бидат предмет на пренос 

 

5.  Цел/и на преносот на личните податоци   

6.  Категории на лични податоци кои се пренесуваат   

7.  Посебни  категории  на  лични  податоци  кои  се 
пренесуваат 

 

8.  Рок на чување на пренесените лични податоци   

9.  Правен основ за пренос на личните податоци   

10.  Општ  опис  за  преземени  технички  и  организациски 
мерки  за  безбедност  на  личните  податоци  при 
преносот 

 

11.  Периоди на вршење на преносот   

12.  Договор помеѓу Контролорот или обработувачот, како 
и  контролорот,  обработувачот  или  корисникот  на 
личните податоци во третата земја или меѓународна 
организација  со  клаузули  за  соодветни  заштитни 
мерки, како и применлива и достапна судска заштита 
за субјектите на личните податоци 

 

13.  Склучен управен (административен) договор меѓу 
јавните органи или тела со соодветни заштитни мерки 
и применливи и ефикасни права на 
субјектите на личните податоци 

 

 



Место и датум 
___________________ 
 
Одговорно лице 
________________________________ 


