
УЈП-ИТ-З.2-01/1
Б А Р А Њ Е 

 за пристап и исправка на лични податоци

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и 
број на 
прием

1/1

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ

Име и презиме Потпис

Датум на 
поднесување

* Образецот е објавен на веб страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/138 и важи од 19.07.2013 година

СУБЈЕКТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме

Адреса 

Контакт е-Пошта Телефон

 1. БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП

Барам од Управата за јавни приходи (Контролор на лични податоци) да ме информира за следното: 
* означете со “х“ едно или повеќе од нотираните барања

Дали се врши обработка на мои лични податоци

За целите и правната основа на обработката на моите лични податоци

Корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат моите лични податоци

Кои мои лични податоци се обработуваат и кој е изворот на податоците 

За логиката на автоматизираната обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има влијание врз мене

* Напомена: Правото на субјектот на лични податоци е пропишано со член 11 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“, 
бр.7/05...135/11) и контролорот е должен да одговори во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за пристап на посочената адреса или е-пошта

 2. БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА

Барам од Управата за јавни приходи (Контролор на лични податоци) да ги дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на моите лични 
податоци и тоа:
* се наведуваат личните податоци за кои се бара исправка доколку се нецелосни, неточни или неажурирани и/или нивната обработка не е во согласност со закон

* Напомена: Правото на субјектот на лични податоци е пропишано со член 12 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“, 
бр.7/05...135/11) и контролорот е должен да одговори во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето за исправка на посочената адреса или е-пошта
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