
Врз основа на Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2005,  103/2008,  124/2008,  124/2010, 135/2011,  43/2014,  153/2015  99/2016,  99/2016  и  64/2018)  , 
Управителот Шерефедин Амити на Финансиското Друштво ЕАЗУ ФАЈНАНС АД Скопје, со седиште на 
ул. Даме Груев број 1 локал 53, Центар, 1000 Скопје, Република Македонија, ЕМБС 7286015 (во 
понатамошниот текст „Друштвото“), на ден 03.08.2022 година донесе: 

 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ДАВАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ 

 
Личните  податоци  кои   ги   обработува  Финансиското  Друштво  ЕАЗУ  ФАЈНАНС  АД  Скопје  (во 

натамошниот  текст:  друштвото)  може  да   се   користат  за   директен  маркетинг  единствено  со добиена 
согласност од страна на лицата чии податоци се обработуваат освен ако со друг закон поинаку не е предвидено. 
Согласноста се  дава писмено со  потпишување на  изјава  која се однесува единствено на  обработка на 
личните податоци во цели за директен маркетинг или на било кој друг начин од кој недвосмислено може да се 
утврди согласноста на субјектот на личните податоци за обработка на неговите лични податоци за цели на 
директен маркетинг, без притоа да се врзува согласноста со губење на било кое право кое произлегува од 
деловниот однос на субјектот на лични податоци и друштвото. 

 
Секое лице кое дало согласност за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг има 
право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја повлечат согласноста за 
обработка на неговите лични податоци за цел на директен маркетинг. 

Лицата кои сакаат да ја повлечат согласноста за користење на нивните податоци во директен маркетинг е 
потребно да поднесат писмено барање за повлекување на согласноста до архивата на друштвото која се наоѓа 
на адресата на седиштето на друштвото. 

 
Друштвото на својата веб страна ќе објави образец за барање за повлекување на согласност за користење на 
податоци за директен маркетинг, кое не е задолжително, но секое поднесено барање мора да ги содржи 
минимум следните податоци: име и презиме, матичен број на граѓанинот/датум на раѓање, адреса на 
живеење, датум од кој се повлекува согласноста, како и своерачен потпис на субјекот на лични податоци. 

 
Во рок од 3 работни дена по  приемот на  барањето ќе се изврши идентификација на  субјектот на лични 
податоци и Друштвото ќе постапи по барањето и со денот наведен во барањето како ден на повлекување на 
согласноста ќе престане да ги користи личните податоци на барателот за цели на директен маркетинг. Доколку 
барањето е некомплетно и од него неможе со сигурност да  се утврди идентитетот на субјектот на лични 
податоци или податоците од барањето делумно се разликуваат од податоците на друштвото за субјектот на 
личните податоци, Друштвото веднаш ќе побара дополнителни податоци од барателот со писмен допис 
испратен на адресата која е наведена во барањето. Доколку адресата не е наведена, а од останатите податоци 
неможе да се идентификува субјектот на личните податоци и неможе да се пронајде неговата адреса за да се 
побараат дополнителни податоци, таквото барање нема да се спроведе. 

 
 

ЕАЗУ ФАЈНАНС АД Скопје 
Управител Шерефедин Амити 

 
--------------------------------------- 

 
 

Грнчароска Љупка 
Офицер за заштита на личните податоци 

 
 

-------------------------------------- 



 
 

Датум на прием 

 

Барање на повлекување на согласност за користење 
на личните податоци за директен маркетинг 

 

до: Финансиското Друштво ЕАЗУ 
ФАЈНАНС АД Скопје 
ул. Даме Груев број 1 локал 53, Центар, 
1000 Скопје 

 
Со ова барање ја повлекувам согласноста за користење на моите лични податоци од страна Финансиското 
Друштво ЕАЗУ ФАЈНАНС АД Скопје за  цели  на  директен маркетинг 

 
 

Име и Презиме 
 

Датум на раѓање 
 

ЕМБГ 
 

Адреса на живеење 
 

Датум на повлекување на 
согласноста 

 

e-mail* 
 

Телефонски број* 
 

Полињата означени со * се незадолжителни, а се ставени со цел полесна комуникација со барателот ако има несогласување на 
податоците. 

 
 
 

Датум на поднесување на барањето 
     .     .201_ година 

 
 
 

 

(цело име и презиме, како и скратен потпис) 


