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1 Вовед  

Тука можете да ја погледнете Политиката за приватност на Едукативниот клуб Импакт. 

ЕК Импакт ја почитува вашата приватност и посветен е на заштита на вашите лични податоци. 

Оваа политика за приватност ќе ве информира како се грижиме за личните податоци кои се 

обработуваат од страна на нашиот клуб и ќе ви ги објасниме вашите права за заштита на лични 

податоци и како ве штити законот. 

 

2 Важни информации за нас 

2.1 Цел на политиката за приватност  

Оваа политика за приватност има за цел да ви даде информации како ЕК Импакт ги собира, 

обработува и заштитува вашите лични податоци кои се собираат при внесувањето на вашите 

контакт податоци преку нашиот веб сајт или пак кои ги споделувате со нас преку електронска 

пошта.  

Нашиот веб сајт е наменет за едукаторите (наставници, професори) кои ги нудат своите услуги 

за давање на часови, како и за сите заинтересирани кои сакаат да се информираат за нашите 

услуги и да ги користат истите – ученици, родители. 

Политиката за приватност на ЕК Импакт се заснова на Законот за Заштита на лични податоци 

на Република Северна Македонија (Сл. Весник на РСМ бр.42/20). 

Последната верзија на законот може да се симне во електронска верзија на веб сајтот на 

Агенцијата за заштита на лични податоци (https://azlp.mk/).   

Ние се грижиме за личните податоци во нашиот едукативен клуб, вашите права се 

заштитени! 

 

2.2 Контролор  

Едукативен Клуб Импакт, социјално претпријатие кое е во сопственост на Здружението на 

професионалци консултанти „Подготвеност за Европа“ и е формирано во април 2022 година, 

со седиште на булевар Св.Климент Охридски 24/2/1, 1000 Скопје е Контролор и одговорен за 

вашите лични податоци. 

 

Оваа политика за приватност е подготвена од страна на ЕК Импакт, па затоа понатаму во 

текстот кога спомнуваме „ние“, „нас“, овие термини се однесуваат на контролорот кој е 

одговорен за обработка на вашите податоци.  

Доколку имате било какви прашања за оваа политика за приватност или нашата пракса, 

вклучувајќи прашања за остварување на вашите законски права, ве молиме да нѐ 

контактирате на следната мејл адреса: info@impakt.mk Политиката за приватност редовно се 

прегледува и ажурира. Ова е најновата верзија.  

 

https://azlp.mk/
mailto:info@impakt.mk


 

 

 

 

 

 

2.3 Линкови до трети страни  

Нашиот веб сајт може да содржи линкови до други веб сајтови, plug-ins или апликации. Со 

кликнување на овие линкови или воспоставување на конекција со нив може да се дозволи 

трети страни да собираат или споделуваат информации за вас. Ние не ги контролираме тие 

веб сајтови и не сме одговорни за нивните политики за приватност. Кога ќе го напуштите 

нашиот веб сајт ви препорачуваме да ги прочитате политиките за приватност на секој веб сајт 

кој го посетувате.  

 

3 Податоците кои ги собираме за вас 

Лични податоци или лични информации се сите податоци за едно физичко лице, според кои 

тоа лице може да биде идентификувано. Тука не спаѓаат податоци на кои идентитетот им е 

избришан (анонимни податоци). 

Ние може да собираме,  користиме и чуваме различни видови на лични податоци за вас кои 

ги имаме групирано на овој начин: 

- Податоци за идентитет, како име и презиме 

- Контакт податоци, како мејл адреса, адреса на живеење или пак телефонски број 

- Професија / Вештини или експертиза, како што се податоци за вашата професија, 

експертиза и вештини, таму каде што е применливо 

- Финансиски податоци за извршени трансакции 

Ние не собираме посебни категории на лични податоци (тоа се лични податоци кои откриваат 

расно или етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или 

членство во синдикални организации, како и генетски податоци, биометриски податоци, 

податоци што се однесуваат на здравјето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната 

ориентација на физичкото лице). 

 

4 Како се собираат личните податоци? 

Сите лични податоци, кои се собираат од страна на ЕК Импакт, се доброволно дадени од 

страна на физичките лица на кои се однесуваат, со нивна јасно дадена согласност.  

Ние користиме различни начини за да ги собереме вашите лични податоци:  

- Преку директна интеракција 

- Внецување податоци преку нашиот веб сајт 

- Комуникација со нас преку електронска пошта 
  



 

 

 

  

 

5 Како ги користиме вашите лични податоци  

- Личните податоци кои се собираат од страна на ЕК Импакт, се користат исклучително само 

за целта за која биле собрани. Доколку има потреба податоците да се користат за други 

цели, ова се прави само со експлицитна согласност од страна на физичкото лице на кое 

тие податоци му припаѓаат.  

- Личните податоци се обработуваат во доволна мера и на транспарентен начин.   

- ЕК Импакт има политика да ги бришe записите кои имаат лични податоци по истекување 

на рокот за нивно чување, согласно утврдени договори или врз основа на законска 

обврска за нивно чување.    

- Ние нема да ги користиме вашите податоци за било какви маркетинг активности или 

промотивни понуди. 

 

6 Споделување на вашите лични податоци со трети страни 

Вашите лични податоци може да се споделуваат со трети страни, наведени подолу, за целите 

на одредени договорни обврски или секојдневните операции на нашиот клуб.  

- Надворешни обработувачи (сметководствена компанија, ИТ поддршка, адвокат и сл.). 

Овие надворешни обработувачи имаат ограничен пристап до вашите лични податоци и 

тие се обврзани со договор да ги заштитуваат личните податоци и да ги употребуваат само 

за целите за кои им биле дадени и во согласност со оваа Политика за приватност. Во секој 

момент можете да нѐ контактирате, со цел да добиете целосна листа на нашите 

добавувачи, кои вршат обработка на вашите лични податоци.  

 

Доколку е применливо, ние бараме од сите трети страни, да ја почитуваат безбедноста на 

вашите лични податоци и да ги обработуваат во согласност со законот. На надворешните 

обработувачи не им дозволуваме да ги користат вашите лични податоци за нивни цели и им 

дозволуваме да ги обработуваат вашите лични податоци само за специфични цели и според 

наши насоки и упатства. 

 

7 Безбедност на податоци 

ЕК Импакт има применето соодветни технички мерки за заштита на вашите лични податоци 

од случајно губење, користење или неавторизиран пристап. Дополнително, ние го 

ограничуваме пристапот до вашите лични податоци, само на оние вработени, соработници и 

трети страни по принципот „потребно е да знае“, во рамки на оперативните активности. Тие 

ќе ги обработуваат вашите лични податоци, само по наши упатства и тие се обврзуваат на 

доверливост, заштита и тајност на податоците. 
  



 

 

 

 

 

8 Рок на чување на лични податоци 

8.1 Колку долго ќе ги чувате моите лични податоци? 

Вашите лични податоци ќе се чуваат само додека е потребно да се исполнат целите заради 

кои истите биле собрани или доколку е применливо за одреден период во рамки на законска 

или друга правна регулатива или други договорни обврски во рамки на одредени активности. 

 

9 Вашите законски права  

Во рамки на Законот за заштита на лични податоци, имате право на пристап до вашите лични 

податоци, право на преносливост на податоци на друг контролор или бришење на некои 

ваши лични податоци (правото да се биде „заборавен“), доколку ЕК Импакт нема законска 

или друга обврска за нивно чување. 

Исто така, имате право на приговор и ограничување на обработката на личните податоци и 

право да побарате исправка и/или ажурирање на неточни или нецелосни лични податоци, 

кои се однесуваат на вас. 

Секое физичко лице може во секое време да ја повлече дадената согласност за обработка на 

неговите лични податоци. 

Вашите права, како субјект на лични податоци, можете да ги остварите преку праќање на 

електронска порака до Контролорот на следната адреса: info@impakt.mk 

 

Нашиот тим ќе одговори на сите ваши барања. Ние, како контролор сме обврзани да ги 

доставуваме сите барани информации на транспарентен  начин. 

Ве молиме, имајте во предвид дека може да побараме потврда за вашиот идентитет, пред да 

преземеме било каква акција, врз основа на вашето барање.  

 

10 Контакт  

За сите барања, поврзани со вашите лични податоци, кои се чуваат од страна на едукативниот 

клуб Импакт, ве молиме директно да нè контактирате на:  

Едукативен клуб ИМПАКТ 

Адреса: Свети Климент Охридски 24/2/1, 1000 Скопје 

Тел: + 389 2 3123 601 

Мејл адреса:  info@impakt.mk 
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