ПРАВИЛНИК
ЗА УПОТРЕБА НА РЕГИСТАРОТ
Овој регистар е креиран со цел електронска евиденција и либерирање на
животните. Регистарот моментално врши електронски евиденции на бројот
на вдомени животни, либерирање на нерегистрираните животни во
Р.Македонија и евидентирање на исчезнатите-пронајдени и вратени кај
сопственикот животни.
Право да го користат регистарот имаат сите заинтересирани страни, а
истиот се администрира и ажурира од волонтерите на Анима Мунди.
Правилникот може да подлежи на измени затоа при секое пристапување на
регистарот проверувајте ја новата верзија, старите ке бидат архивирани и
зачувани.
I Пополнување формулари
Член 1
Доброволното пополнување на формуларите го вршат волонтери на
здруженијата и друштвата за заштита на животните и други лица кои
вдомуваат/предаваат животно (во понатамошниот текст пополнувачите)
наместо пополнувањето на досегашните хартиени формулари.
Член 2
Лицата кои ги пополнуваат формуларите се обврзуваат да внесат точни
информации, регистарот не сноси никакви одговорности за точноста на
информациите и податоците внесени од пополнувачите.
Член 3
При предавање на животното пополнувачот е должен да ги извести лицата
на кои им го предава животното и чии информации ги внесува во системот
за политиката на заштита на личните податоци која ја води регистарот.
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Член 4
Пополнувачите при извршените контроли пополнуваат изјава за извршена
контрола.
Член 5
Барањата, формуларите, изјавите и сите останати форми за пополнување
подлежат на политиката за заштита на лични податоци и овој правилник.
II Склучување договор за соработка
Член 1
Договор за соработка со регистарот може да склучи секое регистрирано
здружение/друштво за заштита на животните, кое не продава туку вдомува
животни без притоа да бара паричен надомест за услугата.
Член 2
При склучување на договорот здружението/друштвото мора да има
назначено лице за контакт со регистарот кое ке администрира со
информациите и податоците врз основа на политиката за заштита на
личните податоци која ја води регистарот.
Член 3
Здружението/друштвото треба да остави имеил (e-mail) за контакт со
регистарот и на кој ќе се доставуваат извештаи од регистарот. Овој имеил
треба да се користи исклучиво за комуникација со регистарот и да има
екстремно високо ниво на безбедност.
Член 4
Од моментот на предавање на податоците на здружението/друштвото
администраторите на регистарот не сносат никаква одговорност за
предадените информации туку целокупната одговорност ја превзема
здружението/друштвото односно лицето назначено за контакт на кое му се
предадени информациите.
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Член 5
Регистарот е должен двапати годишно (на секои 6 месеци) или по уредно
пополнето барање (формулар), да достави до здружението/друштвото
извештај за активностите на нивните активисти и волонтери во кои ке ги
има личните податоци од точка II од полисата за заштита на личните
податоци со исклучок на бројот на документот за лична идентификација
(лична карта,пасош, возачка дозвола).
Член 6
Регистарот е должен овие извештаи да ги доставува на оставената контакт
електронска пошта (e-mail) 15 работни денови од денот на поднесување на
барањето.
Член 7
Од моментот на предавање на податоците на здружението/друштвото
администраторите на регистарот не сносат никаква одговорност за
предадените информации туку целокупната одговорност ја превзема
здружението/друштвото на кое му се предадени информациите.
Член 8
Администраторите на регистарот го задржуваат правото да сите внесени
податоци и информации ги користат за статистички обработки а истите да
ги користат со добронамерни цели.
Член 9
Здружението/дрштвото може да поднесе барање за раскинување на
соработката доколку регистарот не ги исполнува одредбите од овој
правилник.
Член 10
Регистарот има право без претходна најава да ја раскине соработката со
здружението/друштвото доколку за истото има сознание дека не ја
почитува оваа полиса и политика за заштита на личните податоци и
меѓусебно договорените обврски.
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III Склучување договор за администрирање – администратор
Член 1
За администратори на регистарот се назначуваат лица - кандидати кои
претходно ке поднесат апликација за администратор. Врз основа на таа
апликација вишите администратори ќе одлучат дали лицето кое
аплицирало има потенцијал, капацитет и етичко однесување да обавува
администраторска функција во регистарот.
Кандидатот може да биде повикан на дополнителни разговори и/или
тестирања од страна на вишите администратори.
Вишите администратори го задржуваат правото при негативно решение да
не го известат кандидатот за донесената одлкука.
Член 2
Отстранување од функцијата администратор (од било кој ранг) се врши по
принципот на двотретинско мнозинство, односно едно лице се отстранува
од функцијата администратор на регистарот доколку истото не се
придржува кон политиката за заштита на личните податоци, овој
правилник и ја злоупотреби администраторската функција за приватни
цели.
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IV Контрола врз предадените животни
Член 1
Под поимот контрола врз предадените животни се подразбира извршување
на контрола – надзор над вдомените животни се со цел да се проверат
условите во кои живеат животните како и за спречување на можни
злоупотреби.
Член 2
Право да извршат контрола имаат сите волонтери и активисти на
здруженијата и друштвата за заштита на животните како и независни
активисти кои го вдомиле животното или пак имаат пренесено право од
волонтерот/активистот кој го вдомил животното.
Член 3
Лицата кои вршат контрола опишани во член 2 од оваа глава имаат право
да ги користат информациите односно податоците кои се внесени во
системот единствено за извршување на контрола врз вдомените животни
опишана во член 1 од оваа глава.
Член 4
Лицата кои вршат контрола опишани во член 2 од оваа глава подлежат на
морална и етичка одговорност на информациите и податоците како и на
политиката за заштита на личните податоци.
Член 5
На лицата кои вршат контрола опишани во член 2 од оваа глава регистарот
е должен да им ги издаде личните податоци од точка II од полисата за
заштита на личните податоци со исклучок на бројот на документот за
лична идентификација (лична карта,пасош, возачка дозвола) сметајќи ги
како внесувачи на истите или како лица на кои внесувачите им имаат
отстапено право за вршење на контрола.
Последа измена : 12.12.2012 година
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