
Информација за обработка на Вашите лични податоци

Идентитет и контакт на податоците на контролорот:
Назив: Сава пензиско друштво а.д. Скопје
Седиште: ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје
e-mail: kontakt@sava-penzisko.mk
Телефонски број: +389 15500 

Контакт податоци за офицерот за заштита на лични податоци:
Име и Презиме: Сашо Андоновски
Телефонски број: +389 25100 265
e-mail: s.andonovski@sava-penzisko.mk

Нашата визија за заштита на личните податоци
Сава пензиско друштво а.д. Скопје е контролор на лични податоци кој ја заслужува Вашата доверба бидејќи 
целосно ја почитува приватноста и заштитата на личните податоци.
Сава пензиско друштво а.д. Скопје во својство на контролор на личните податоци врши обработка (собирање, 
евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на своите членови, нивните законски застапници 
или полномошници во согласност со одредбите на Законот за заштита на лични податоци и другите соодветни 
позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на 
безбедност на обработката на личните податоци.

Цели и правен основ за обработка на Вашите лични податоци
Врз основа на Изјавата за согласност за обработка на лични податоци:
• Сава пензиско друштво а.д. Скопје ги обработуваат Вашите: име и презиме, датум на раѓање, електронска 

пошта (е-маил), адреса на живеење и телефонски број – за доставување на редовни годишни известувања по 
електронски пат и за цели на директен маркетинг.

Правен основ за обработка на Вашите лични податоци за целите наведени погоре е Вашата согласност за секоја 
одделна цел, преку одбирање на соодветната опција за согласност.

Рокови на чување на Вашите лични податоци
Вашето име и презиме, електронска пошта (е-маил), адреса на живеење и телефонски број кои се обработуваат 
од страна на Сава пензиско друштво а.д. Скопјеза доставување на редовни годишни известувања по електронски 
пат иза цели на директен маркетинг ќе се обработуваат и чуваат се до повлекување на Вашата согласност за нивна 
обработка за наведените цели.

Кои се Вашите права?
Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на 
пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), 
упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: s.andonovski@sava-penzisko.
mk. На истата електронска адреса можете да се обратите во врска со сите Ваши прашања поврзани со обработката 
на Вашите лични податоци.
Доколку сметате дека обработката на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг, не е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, или пак сметате дека е повредено некое Ваше право за 
заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршување на прописите за 
заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење 
на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на 
Република Северна Македонија. 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување 
(МАПАС)Телефон: (2) 3224 229, www.mapas.mk


