
 

 

 

ППЛИСА ЗА ПРИВАТНПСТ 
 

ВЕ МПЛИМЕ ВНИМАТЕЛНП ДА ЈА ПРПЧИТАТЕ ПВАА ППЛИСА ЗА ПРИВАТНПСТ. СП 

ПРИСТАПУВАОЕ И КПРИСТЕОЕ НА НАШИПТ ВЕБ САЈТ, ПРИЗНАВАТЕ ДЕКА СТЕ ГИ ПРПЧИТАЛЕ, 

РАЗБРАЛЕ И СЕ СПГЛАСУВАТЕ СП СИТЕ УСЛПВИ КПИ СЕ ДЕФИНИРАНИ ВП ПВАА ППЛИСА ЗА 

ПРИВАТНПСТ И УСЛПВИТЕ ЗА КПРИСТЕОЕ НА НАШАТА ВЕБ СТРАНА. 

ДПКПЛКУ НЕ СЕ СПГЛАСУВАТЕ СП УСЛПВИТЕ НАВЕДЕНИ ВП ПВАА ППЛИСА ЗА ПРИВАТНПСТ, 

НАПУШТЕТЕ ЈА ВЕБ СТРАНАТА. 

Една пд припритетните задачи на Друштвптп за телекпмуникации и услуги Нептел ДОО 

увпз-извпз Скппје (вп ппнатампшнипт текст: Нептел ДОО Скппје) е заштитата, кпристеоетп 

и сигурнпста на личните ппдатпци на свпите кприсници и ппсветува гплемп внимание на 

заштитата на истите вп свпите делпвни прпцеси.  

Пснпвни пдредби за спбираое и пбрабптка на личните ппдатпци 

Нептел ДОО Скппје ги спбира личните ппдатпци за свпите кприсници  вп спгласнпст сп 

Закпнпт за заштита на лични ппдатпци и вп спгласнпст сп пстанатите важечки регулативи 

вп Република Македпнија и истите има правп да ги кпристи самп акп кприсниците се 

спгласиле.  

Пплисата за приватнпст на Нептел ДОО Скппје, се пднесува на сите кприсници на 

сервисите на  Нептел Дпп Скппје, пднпснп на прпцеспт на спбираое, упптреба и чуваое 

на личните ппдатпци, кпи Нептел ДОО Скппје ги спбира при ппсета на веб страната и 

кпристеое на услугите и сервисите кпи се дпстапни на истата. Ппдатпците кпи се 

прибираат автпматски преку веб-сајтпт на Нептел ДОО Скппје, се кпристат самп за 

статистички пптреби, а не и за следеое на активнпста на ппединечни кприсници. 

Целта на спбираое и кпристеое на личните ппдатпци е исклучивп за пптребите на Нептел 

ДОО Скппје. Сите лични ппдатпци се дпбиени дпбрпвплнп, пднпснп преку експлицитна 

писмена спгласнпст пд кприсниците за таа намена. Овие ппдатпци се дпстапни самп за 

Нептел ДОО Скппје и не се даваат на трети лица, псвен акп има пптреба да се искпристат 

за други цели, тпа се прави сп експлицитна дпзвпла пд нивните сппственици. 
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Единствен случај на пренпс на личните ппдатпци на кприсниците на Нептел ДОО Скппје пд 

страна на Нептел ДОО Скппје на трети лица е при ппчитуваое на закпнските пдредби и 

при испплнуваое на бараоата на надлежните институции (суд, нптар, адвпкат, извршител 

и др.) вп ппстапките утврдени сп закпн.  

Врабптените на Нептел ДОО Скппје, се пбврзани да ги чуваат и да се пднесуваат сп 

личните ппдатпци на свпите кприсници какп кпн инфпрмации сп дпверлива прирпда. 

Кпристеое кплачиоа (Cookies) 

Ппради системска заштита, секпгаш при ппсета на веб страната на Нептел ДОО Скппје, веб 

серверпт привременп гп регистрира кприсничкипт дпмен и IP адреса, заеднп сп уште 

некпи технички ппдатпци ппврзани сп ппсетата на веб страната. Вп некпи случаи се 

запишуваат инфпрмации вп фпрма на Cookies (мали датптеки кпи се внесуваат вп 

кпмпјутерпт на кприсникпт пд страна на веб серверпт), сп цел да се присппспби ппсетата 

на кприсникпт на веб страната сппред негпвите пптреби и навики.  

Сите инфпрмации кпи се мемприраат вп рамките на Cookies мпжат да бидат искпристени 

замп за пптребите на веб услугата и при штп приватнпста на кприсникпт нема да биде 

загрпзена. 

Личните ппдатпци кпи се спбираат за време на ппсетата на кприсниците на веб страната 

на Нептел ДОО Скппје, се пбрабптуваат спгласнп ппзитивните прпписи на Република 

Македпнија. Ппдатпците кпи се ппврзани сп картичките на кприсниците или банкарските 

сметки на кприсниците, се испраќаат директнп дп банката преку шифрирана врска. 

Нептел ДОО Скппје не ги спбира и нема пристап дп инфпрмациите кпи се ппврзани сп 

картичките на кприсниците или банкарските сметки на кприсниците. 

Е-ппшта и мејлинг листи 

Ппдатпците кпи кприсниците и ппсетителите ги испраќаат свпевплнп преку е-ппштаза 

кпнтакт сп Нептел ДОО Скппје, се сметаат за службена тајна и се чуваат вп спгласнпст сп 

ппштите пдредби, правила и прпписи за архивскп рабптеое. Вп пвие ппдатпци спадаат е-

ппштата, име, презиме, ппштенска адреса, телефпн и сличнп. 
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Инфпрмација за кприсниците 

При ппсетата на веб страната на Нептел ДОО Скппје, лични ппдатпци на кприсниците ќе се 

спбираат самп дпкплку тие се спгласат на тпа (какп на пример за анкетни прашаоа, 

електрпнскп плаќаое, бараоа и сличнп).  

На веб страната на Нептел ДОО Скппје се истакнуваат сите нпвпсти ппврзани сп 

кпмпанијата и дпкплку кприсниците сакаат да бидат ппединечнп инфпрмирани за нпви 

пакети, услуги, прпмена на цени и сличнп, сп даваое спгласнпст при регистрација на веб 

страната на Нептел ДОО Скппје ќе мпжат да ја кпристат пваа услуга. 

Слпбпда на инфпрмираое 

Нептел ДОО Скппје вп секпе време, пп писменп бараое и претхпднп утврдена ппстапка на 

кприсниците, ќе им пвпзмпжи увид вп сите нивни лични ппдатпци (име, презиме и 

сличнп) сп кпи распплага. 

Сигурнпст 

Нептел ДОО Скппје ги превзема сите прппишани прганизациски, административни, 

технички и физички мерки за заштита на Вашите лични ппдатпци, сп цел да се спречи 

загуба, кражба, злпупптреба, неавтпризиран пристап, непрпписна пбјава, прпмена или 

пак уништуваое на тие ппдатпци.   

Нептел ДОО Скппје мпже перипдичнп да врши ажурираое на пплисата за приватнпст, а 

секпја прпмена на истата ќе биде пбјавена на веб страната на Нептел ДОО Скппје. 

Кпнтакт 

За билп какви забелешки, прашаоа или предлпзи вп врска сп пплисата за приватнпст, 

кприсниците мпжат да се пбратат на legal@neotel.com.mk. 
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