
И З Ј А В А
за согласност за користење на личните податоци

Јас
Врз основа на членот 6 од Законот за заштита на лични податоци (Службен весник бр. 7/2005; 103/2008;
124/2010 и 135/2011), со оваа изјава ја изразувам својата  согласност  за  обработка   и чување на моите
лични податоци во архивата на лични податоци од страна на Сетек СЕ Од Техника ДООЕЛ СКОПЈЕ, со
регистрирано седиште на ул.Франклин Рузвелт бр. 21, Карпош, 1000  Скопје (во понатамошниот текст Сетек)
за  следните цели:
Членство во Програмата за Членство со Сетек и какви било договори што може да произлезат помеѓу мене и
Сетек врз основа на потпишаниот договор и сопственост на Сетек Клуб Картичката;
 
Согласноста  за   обработка   изразена погоре ги вклучува и следните лични податоци: име  и  презиме,  датум
на раѓање, Матичен Број, пол, адреса на е-пошта,  податоци за местото  на  живеење,  (адресни податоци  и 
телефонски  број),   податоци за вработувањето.
 
Со ова потврдувам дека сум известен/а за моето  право на:
 
*  Пристап и промена на моите лични податоци
*  Оправдано барање во писмена форма за блокирање на обработка на моите лични податоци поради
посебна причина/ситуација
*  Приговор на обработна на моите лични постаоци ако одговорното лице вработено во Сетек има намера да
изврши обработка во маркетиншки цели
*  Приговор во случај на пренос на моите лични податоци на некој друг вработен во Сетек надвор од овој
процес
*  Како и тоа дека давањето на моите лични податоци е доброволно
 
Го задржувам правото во секое време повлекувањето на согласноста да го дадам писмено или во која било
друга форма .
Оваа изјава ја давам доброволно .
 
Датум____________                                Изјавил_____________________________

Изјава за согласност за користење на личните податоци

Изјава за согласност за користење на личните податоци за цели на директен маркетинг

И З Ј А В А
за согласност за користење на личните податоци за цели на директен маркетинг

Јас
Врз основа на членот 6 од Законот за заштита на лични податоци (Службен весник бр. 7/2005; 103/2008;
124/2010 и 135/2011), со оваа изјава ја изразувам својата  согласност  за  обработка  и чување    на    моите   
лични    податоци   во архивата за лични податоци од страна на Сетек Се Од Техника ДООЕЛ СКОПЈЕ, со
регистрирано седиште на ул. Франклин Рузвелт бр.21, Карпош, 1000 Скопје (Сетек) за следните цели:
1. Маркетинг и промоции во врска со производите или услугите што ги нуди Сетек;
 
Согласноста  за  обработка   изразена погоре ги вклучува и следните лични податоци: име и  презиме, матичен
број, датум на раѓање, пол, адреса на е-пошта, податоци за местото на  живеење, (адресни податоци  и 
телефонски  број), податоци  за вработувањето.
Со ова потврдувам дека сум известен/а за моето  право на:
*  Пристап и промена на моите лични податоци
*  Оправдано барање во писмена форма за блокирање на обработка на моите лични податоци поради посебна
причина/ситуација
*  Приговор на обработна на моите лични постаоци ако одговорното лице вработено во Сетек има намера да
изврши обработка во маркетиншки цели
*  Приговор во случај на пренос на моите лични податоци на некој друг вработен во Сетек надвор од овој
процес
*  Како и тоа дека давањето на моите лични податоци е доброволно
Врз основа на Законот за заштита на лични податоци (Службен весник бр. 7/2005; 103/2008;   124/2010 и
135/2011) со ова исто така ја изразувам мојата согласност за добивање комерцијални информации по
електронски  или писмен пат од Сетек.
Го задржувам правото во секое време повлекувањето на согласноста да го дадам писмено или во  која  било
друга  форма.
 Оваа изјава ја  давам доброволно  .
 
Датум_____________                              Изјавил_______________________________

О ДА       О НЕ

О ДА       О НЕ
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