Полиса за заштита на личните податоци

I Вовед
Приложената политика за заштита на лични податоци објаснува како
ги користиме вашите доброволно внесени лични податоци .
Политиката за заштита на лични податоци се однесува за веб
страницата registar.e-animamundi.mk и за формуларите кои се
пополнуваат во централниот дел на страницата и се појавува на
долниот дел од страницата која како хипертекст ве води кон полисата
за заштита на личните податоци која се отвара во централниот дел на
страницата.
Политиката за заштита на лични податоци можe да подлежи на
измени. Од таа причина ве замолуваме секогаш кога ке пристапите на
страницата да ја прочитатe полисата за да бидете во тек со нејзините
нови верзии.
II Лични податоци
Под поимот лични податоци ги сметаме сите доброволно внесени
податоци од страна на корисниците (активистите и волонтери на
здруженија и друштва, граѓани, посетители на страницата.) на
регистарот, како што се :
Име, презиме, поштенска адреса, контакт телефонски број и
електронска адреса facebook профил итн
Овие податоци се прибираат и употребуваат со цел да се исполни
вашето барање а притоа регистарот води евиденција за вдомените,
пронајдени животни како и останатите услуги кои ги нуди.
Овие информации и податоци ќе се користат единствено за
статистички обработки и/или за наведените цели во формуларот кој
се пополнува, освен доколку не ни обезбедите дозвола да ги
користиме за друга цел. Личните податоци ќе бидат чувани во
необработена форма како што се внесувани во формуларите.
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III Cookies/Технологија на следење
Оваа веб страница може да употребува колачиња (cookies) и
технологија на следење во зависност од понудените форми. Cookie и
технологијата на следење се корисни за прибирање на информации
како што се тип на пребарувач и оперативен систем, следење на број
на посетители на веб страницата и употреба на веб страницата од
страна на посетителите. Cookies исто така придонесуваат кон
подобрување на веб страницата и нејзино прилагодување кон
потребите на посетителите. Личните податоци не можат да се
прибираат преку Cookies.
IV Давање на лични податоци на користење
Давањето на личните податоци на користење е возможно само врз
основа на закон. Вашите лични податоци можат да бидат дадени на
користење на државни органи или други институции.
V Обврска за тајност и заштита на личните податоци
Вашите лични податоци се безбедно сочувани од губење, уништувањ е
и неавторизиран пристап. Единствено авторизирани администратори
имаат пристап кон овие информации. Преносот на личните податоци
е заштитен соодветно на ризикот и природата на податоците кои се
пренесуваат. Заради спречување на неовластен пристап и злоупотреба
на личните податоци, ќе се преземат сите потребни технички и
организациски мерки за заштита на личните податоци.
VI Употреба на регистарот од малолетници
Употребата и внесувањето на податоци во формуларите од страна на
лица кои не наполниле 18 години е строго забрането.
VII Кражба на идентитет
Кражбата на идентитетот
или пак преставувањето
како
лице/друштво/здружение кои не сте вие е кривично дело и е казниво
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во Р.Македонија. Секоја злоупотреба која ќе се забележи ќе биде
пријавена во Дирекцијата за заштита на личните податоци.
VIII Информирање
Регистарот ви нуди можност во делот “барања ” со пополнување на
формулар или пак преку електронската пошта contact@animamundi.org.mk да побарате извештај кои ваши лични податоци и дали
регистарот има прибрано податоци за вас. Одговорот ќе го добиете во
рок од 10 работни дена.
IX Внесување на податоци и информации
При доброволното внесувањето на податоците и информациите од
страна на корисниците по принципот на пополнување на електронски
формулар (наместо пополнување на досегашните хартиени
формулари), корисниците се обврзани да внесат точни информации и
податоци и тоа исклучиво од документ за лична идентификација
(лична карта, пасош, возачка дозвола) на вдомувачот/потенцијалниот
сопственик на животното со што самиот тој дава согласност неговите
лични податоци и информации да се внесат во регистарот.
Корисникот – волонтер односно активист е должен да го запознае
вдомувачот/потенцијалниот сопственик на животно за политиката на
приватност на регистарот за животни. Регистарот се оградува од
точноста на информациите и податоците кои ќе бидат внесени.

X Права и одговорности на здруженијата/друштвата кои имаат
соработка со регистарот
Сите здруженија и друштва кои се регистрирани во Централниот
регистар на Република Македонија можат да склучат Договор за
соработка со регистарот единствено доколку ја прифаќаат оваа полиса
и политика за заштита на личните податоци.
Сите лични податоци и информации кои се внесени од нивните
активисти или волонтери на нивно барање, во форма на статистички
извештај ќе им бидат доставени и се должни да ги чуваат во тајност и
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доверливост согласно оваа политика на приватност на личните
податоци и истите не смеат да ги достават на трети лица. Временскиот
рок на чување на овие извештаи е во зависност од видот на извештајот
и информациите и податоците кои ги има.
За доставувањето на овие податоци здруженијата/друштвата мораат
да остават контакт електронска пошта (e-mail) наменет само за оваа
намена, притоа со високо ниво на заштита и да имаат назначено
одговорно лице кое ќе администрира и управува со доставените
податоци и информации.
Од моментот на предавање на податоците на здружението/друштвото
Анима Мунди не сносат никаква одговорност за предадените
информации
туку
целокупната
одговорност ја
превзема
здружението/друштвото на кое му се предадени информациите.

XI Права и одговорности на регистарот спрема
здруженијата/друштвата со кои имаа соработка

Анима Мунди 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.
Анима Мунди е должна по уредно пополнето барање (формулар), да
достави до здружението/друштвото извештај за активностите на
нивните активисти и волонтери во кои можеби ке ги има личните
податоци од точка II со исклучок на бројот на документот за лична
идентификација (лична карта,пасош, возачка дозвола).
Овие извештаи се доставуваат на оставената контакт електронска
пошта (e-mail) 15 работни денови од денот на поднесување на
барањето.
Од моментот на предавање на податоците на здружението/друштвото
Анима Мунди не сносат никаква одговорност за предадените
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информации
туку
целокупната
одговорност ја
превзема
здружението/друштвото на кое му се предадени информациите.
Анима Мунди го задржуваат правото да сите внесени податоци и
информации ги користат за статистички обработки а истите да ги
користат со добронамерни цели.

XII Што е регистарот
- Регистарот е систем каде досегашните хартиени формулари се
внесуваат електронски за побрза изработка на статистички
извештаи

Последна измена : 12. Јануари 2015 година
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