
Процедура за управување со согласности во Електроелемент 

Постапка за управување со согласност 
 
Оваа процедура е имплементирана за да се осигура дека Електрометал може да ги исполни 
своите законски обврски за добивање и управување со специфични, јасно изразени и 
недвосмислени согласности на субјектите на податоците за нивните лични податоци да бидат 
обработени од страна на Компанијата. 
 
Согласноста дадена од субјект на податоци мора да биде: 

- За специфична и недвосмислена цел; 
- Во согласност со придружните информации доставени до субјектот на податоците 
- Согласноста мора да биде потврдена со позитивно дејство, а со тоа “чин на тишина”,  

однапред означени кутии или неактивност како прифаќање, се важат за невалидни; 
- Може да се повлече во секое време, на начин не посложен од она како првично била 

обезбедена; 
 
За компанијата како контролор е важно: 

- Основно разбирање во кои скучаеви е потребна конкретна согланост за обработување 
на лични податоци; 

- Соодветно да управува и складира записи за дадената согласност (на пример, хартиени 
верзии на согланостите или формулари за согласност кои се достапни на веб страната); 

- Да се осигура дека добиените согласности од страна на субјектот на лични податоци ќе 
се користат единствено за наведената цел  

- Олеснување на повлекувањето на согласност кога тоа го бара субјект на лични 
податоци; 

- Да ги осигура субјектите на личните податоци дека податоците не се обработуваат по 
повлекување на согласноста 

- Да прави проценка на влијанието на обработката на податоци со висок ризик. 
 
Електрометал ќе: 

- Ги извести субјектите на личните податоци за нивното право да ја изменат или 
повлечат својата согласност и ги известува за своите законски права 

- Постапува во најкраткот можен рок по повлекување или изменување на согласноста од 
страна на субјектот на лични податоци (во рок не поголем од 15 дена). 

- Чува евиденција од ваквото повлекување на согласност. 
 

Обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг 

Што е директен маркетинг ? 

Секој вид на комуникација остварена на било кој начин со цел испраќање на рекламен, 
маркетиншки или пропаганден материјал која е насочена директно до идентификуван 
корисник.  

На кој начин Електрометал врши директен маркетинг  

Електрометал врши директен маркетинг само доколку добие изречна согласност во писмена 
или електронска форма од страна на клиентот. Согласноста ја дава во продавниците на 
Електрометал, на веб страната или до седиштето на Електрометал при што дополнително е 
известен за правата на субјектот и начинот на остварување на правата, и му е достапен 
примерок за правата на субјектот на личните податоци каде што детално се објаснети правата 
кои ги има и може да ги оствари.  



Електрометал има соодветни писмени форми за повлекување, промена и дополнување на 
веќе дадената согласност.  

Кои се правата на субјектот? 

Субјектите на лични податоци имаат право: 

 да бидат информирани за обработката на нивните лични податоци 

 да пристапат до нивните лични податоци и  

 да ги дополнат, изменат, избришат или да бараат запирање на користењето на нивните 
лични податоци 
 

Офицерот за заштита на личните податоци е одговорен да се осигура дека оваа процедура 
останува тековна и ажурирана.  
 
Тековната верзија на овој документ е достапна за сите вработени во компанијата. 


