
Известување за приватност на кандидати за вработување

1. Краток опис на процесот на обработка на личните податоци

Селекција на кандидати за вработување во Прима.МК ДОО Скопје.

2. Целта на ова известување и негов правен основ

Ние  ги  обработуваме  Вашите  лични  податоци  врз  основа  на  Законот  за  заштита  на  личните
податоци (Сл. Весник на РСМ бр. 42 од 16.02.2020).

Информациите во прилог на ова Известување се согласно членот 17 од Законот за заштита на
личните податоци.

3. Кој е Контролор?

 Контролор е Прима.МК ДОО Скопје
 Ул. Васил Главинов 14/1-18 1000
 +389 2 3 133 300
 Меил: primamk@primamk.com
 За дополнителни информации за Прима.МК, посетете ја веб страната http://primamk.com/

4. Кои лични податоци ви ги обработуваме и кој има пристап до нив?

Ние ви ги обработуваме оние лични податоци кои ги имате наведено во личната биографија што
ни ја имате пратено.
Ги  обработуваме  податоците  кои  што  Ве  идентификуваат  и  Вашите  контакт  податоци  (име,
презиме, националност, датум на раѓање, e-mail адреса, телефонски број).
Исто  така,  може да  обработуваме  и  друга  документација  која  би ни ја  пратиле  во  прилог  на
личната биографија, како на пример сертификати, препораки и слично.

До Вашите лични податоци пристап може да имаат:
Вработените во Службата за човечки ресурси одговорни за процедурата на избор на кандидати
како и одговорниот раководител во чија служба ќе работите .

5. Од каде ги добиваме Вашите лични податоци?

Директно од вас.

http://primamk.com/


  

6. Зошто ги обработуваме вашите лични податоци и врз која законска 
основа?

Вашите лични податоци ги обработуваме за да избереме соодветен кандидат кој би ја пополнил
отворената работна позиција.

Вашите  лични  податоци  ги  обработуваме  како  преддоговорна  активност,  односно  законскиот
основ  на  обработката  е  исполнување  на  договор  каде  што  вие  сте  договорна  страна  или  за
преземање на активности на барање на субјектот на личните податоци пред негово пристапување
кон договорот (чл. 10 ст. 1 ал. 2 од Законот за заштита на личните податоци)

7. Колку долго ги чуваме Вашите лични податоци?

Времето на чување на Вашите лични биографии е следно:

За неизбраните кандидати –  не се чуваат

За избраните кандидати - за целото времетраење на работниот однос

За кандидатите кои доставуваат лични биографии без распишан оглас – не се чуваат

8. Кои се Вашите права во однос на личните податоци?

Право на пристап –  имате право да добиете потврда за тоа дали се обработуваат
вашите  лични  податоци,  како  и  да  добиете  пристап  до  вашите  лични  податоци  и
дополнителни информации кои се однесуваат на обработката на личните податоци.

Право на исправка - доколку сметате дека било кои лични податоци кои ги собираме
се неточни или нецелосни, имате право да побарате и добиете исправка на неточните
податоци или дополнување на нецелосните лични податоци. 

Право на бришење – имате право да побарате да се избришат вашите лични податоци,
а ние тоа барање ќе го прифатиме доколку личните податоци повеќе не се потребни за
исполнување  на  целите,  доколку  приговорите  на  обработката  и  не  успееме  да
докажеме дека нашиот легитимен интерес е поголем од вашите основни слободи и
права, и доколку личните податоци се обработуваат незаконски.

Право  на  повлекување  на  согласноста –  имате  право  да  ја  повлечете  дадената
согласнос во секое време, без да се влијае на законитоста на обработката која била
заснована на согласноста пред истата да биде повлечена.



Право  на  преносливост –  имате  право  да  ги  добиете  вашите  лични  податоци  во
структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат при што имате право да
ги  пренесете  тие  податоци  на  друг  контролор.  При  остварување  на  правото  на
преносливост, вие имате право да добиете директен пренос на личните податоци од
еден контролор на друг, ако тоа е технички возможно.

Право на ограничување на обработката на вашите лични податоци – имате право
да побарате обработката да запре додека се утврдува точноста на податоците, додека
се проверува дали легитимниот  интерес преовладува  над вашите  основни права  и
слободи и слично.

9. Контакт информации 

Вашите права може бесплатно да ги остварите контактирајќи го нашиот офицер на следниот маил:
ozlp@primamk.com ,  на  телефонскиот  број: 389  72  226  063,  или  да  ни  се  обратите  лично  во
просториите на ПримаМК, или преку пошта со назнака Офицер за заштита на личните податоци, а
ние ќе ви одговориме во рок од 30 дена.

Поштенската адреса на Прима.МК е: Ул. Васил Главинов 14/1-18 1000

Ако сѐ уште сметате дека Вашите лични податоци не се обработуваат во согласност со Законот,
може да ја исконтактирате Агенцијата за заштита на личните податоци и да поднесете барање до
нив.

mailto:ozlp@primamk.com
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