ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци
кога ја посетувате нашата интернет страна. Ги собираме само оние лични податоци кои
се неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања.
Контролор на збирки на лични податоци
Контролор на личните податоци е Акционерско друштво за вршење на енергетски
дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со
седиште на Бул.Св.Климент Охридски бр.58 б. Скопје, Република Северна Македонија.
НЕР АД Скопје е акционерско друштво одговорно за реализација и развој на
националниот гасоводен систем на Република Северна Македонија.
Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на
лични податоци.
Чии податоци собираме
Собираме податоци од посетителите на нашата веб страна. Претежно тоа се податоци за
навигација кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб страна како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб страна.За повеќе
информации во однос на употребата на колачиња прочитајте ја нашата политика за
користење на колачиња.
Категории на податоци кои се обработуваат


Податоци за навигација;



При посетата на нашата интернет страна серверот за секој посетител се креира
логови со следниве податоци:

o

Вашата интернет протокол (IP) адреса;

o

Уредот од кој пристапувате;

o

Вашиот оперативен систем;

o

Видот на пребарувачот;



Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на
секоја страна;



Јазикот на пребарувачот кој го користите;



Држава (се одредува преку IP адресата).

Како ги собираме личните податоци
Преку Вашето користење на нашата веб страна.
Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со законските прописи на Република
Северна Македонија.
Кои се Вашите права
Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:
право да бидете информирани за обработката на личните податоци,
право на пристап до личните податоци,
право на исправка и бришење на личните податоци,
право на ограничување на обработката на личните податоци
Ако сметате дека начинот на кој НЕР АД Скопје ги обработува Вашите лични податоци ги
повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете
барање до АЗЛП како надзорно тело, согласно член 97 од Законот за заштита на личните
податоци.
За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични
податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци
Лиса Баута на следниов e-mail: lisa.b.shaqiri@mer.com.mk
Промена на политиката за приватност
Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите
промени и нашите активности.

