
 

 Друштво за комуникациски услуги A1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје, 
               Република Северна Македонија, ЕМБС: 7068310, Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: info@A1.mk 
 
  

БАРАЊЕ  
за пристап на личните податоци 

  
  
Јас, ____________________________, со адреса на __________________________, како субјект 
на лични податоци,  барам  од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје да ме информира за следново: 
 

 кои се целите и правната основа на обработката на моите личните податоци; 
 кои се категориите на лични податоци кои се обработуваат; 
 кои се корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат или ќе 

бидат откриени моите лични  податоци; 
 предвидениот рок за кој ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа не е возможно, 

критериумите што се користат за одредување на тој период; 
 постоењето на право да се бара исправка или бришење на личните податоци или 

ограничување на обработката на личните податоци, или право на приговор против 
таквата обработка; 

 правото на поднесување на барање до Агенцијата за заштита на личните податоци за 
повреда на прописите за заштита на лични податоци; 

 доколку личните податоци не се собираат од мене, сите достапни информации за 
изворот; 

 постоењето на автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи го и профилирањето  
и кога е вклучена значајна информација за логиката на автоматизирана обработка, во 
случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има влијание врз мене. 

 
 
За целите на вршење на соодветните проверки во системската евиденција на А1 Македонија ДООЕЛ 
Скопје, ги давам следните информации: ЕМБГ _______________________; телефонски број за кој 
барам проверки ______________; и контакт телефон _______________. 
 
Одговорот во врска со ова барање  ќе го подигнам лично во Продажен салон ___________ или  
може да ми биде доставен на следната e-mail адреса _____________________________________ 
регистрирана во системската евиденција на А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. 
 
 
  
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје            МП 
 
_______________________________ 
Име, презиме и потпис на агентот 
 
Шифра на продажно место:___________ 
Дата:                                 ___________ 
Место:                               ___________ 
 

Подносител 
 
_______________________________ 
Целосно име и презиме 
 
 
_______________________________ 
Потпис на Претплатник  

 
 

  


