
   

Сава пензиско друштво а.д. Скопје, Мајка Тереза 1, 1000 Скопје  

Согласно Член 12 и Член 14 од Законот за заштита на личните податоци во однос на остварување на правото на 
пристап до личните податоци на субјектот на личните податоци, поднесувам: 
 
 
Барање за увид на начинот и обемот на обработката на личните податоци 

 
Податоците се внесуваат со печатни кирилични букви. 
 

Субјект на личните податоци 

Име  

Презиме  

Датум на раѓање  

Адреса за коресподенција  

 
 

- изберете една или повеќе од наведените опции со пополнување на полето со знак “X”. 
 

Барани информации од контролорот на лични податоци Сава пензиско друштво а.д. Скопје 

 Дали се обработуваат личните податоци за субјектот подносител на барањето? 

 Дали и на кој начин се врши обработка на моите лични податоци? 

 Кои се целите и правниот основ на обработка на моите личните податоци? 

 На кои се корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични податоци? 

 
Информации во врска со субјектот на личните податоци и изворот на  
податоци? 

 
Која е логиката на автоматизираната обработка на моите лични податоци? (во случај на 
автоматска обработка на лични податоци) 

 
 
 
 
________________________  ___________________________ 
Место и датум    Потпис на барателот 
 
 
 
 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје ќе одговори на ова барање во рок од 15 дена од приемот на истото, а ако веќе 
одговорил на вакво или слично барање од истиот субјект, нема обврска повторно да одговори ако во меѓувреме не 
се настанати промени во личните податоци на подносителот на барањето, освен во случаите коге се изминати 
повеќе од 6 (шест) месеци од денот на увидот до денот на барањето за повторен увид. 
 
Барањата кои се доставуваат до Сава пензиско друштво а.д. Скопје се евидентираат и управуваат од страна на лице 
задолжено за заштита на личните податоци. 
Ова барање се доставува лично од страна на барателот, субјект на личните податоци, а истото се врши во 
просториите на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. 
 
 
 


