
БАРАЊЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ  

  

Согласно член 11 од Законот за заштита на личните податоци, Вие како лице на кое се 
однесуваат личните податоци, имате право во секое време да ја повлечете согласноста 
која сте ја дале за обработка на Вашите лични податоци кои ги обработува членка на 
Групацијата Зегин: (Зегин Д.О.О Скопје, Аптека Зегин Фарм Скопје,  Моја Аптека, 
Скопје, Зегин Хелти Фуд Д.О.О Скопје,  Зегин Медика Д.О.О.Е.Л, Скопје, Зегин Фарм 
Ортопедик Д.О.О Скопје) како контролор на Вашите лични податоци. 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО  

(Податоците кои се означени со ѕвезда се задолжителни за идентификација на 

подносителот на барањето)  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: *  

  
КОНТАКТ ПОДАТОЦИ* (задолжителен е најмалку еден 

контакт податок)      

Адреса:  

  

 
E-mail адреса:  

  

 
Контакт телефон:  

  

 
  

Врз основа на член 11 од Законот за заштита на личните податоци, ја повлекувам 

согласноста дадена на Зегин да ги обработува моите лични податоци од збирките, за 

следните цели:  

 

□ Изјавувам дека ја повлекувам мојата согласност за обработка на моите лични 
податоци за учество во Програмата на лојалност, користење на картичка за попусти на 
производи и услуги   
 

□ Изјавувам дека ја повлекувам мојата согласност за обработка на моите лични 
податоци за цели на директен маркетинг, персонализирани маркетинг понуди, 
промоции  
 

Со одбележување на полињата подолу изјавувам дека не сум согласен/согласна да 
добивам маркетинг понуди, промоции за своите производи и услуги преку следните 
канали на комуникација: 
 □ пошта  _______________________________________  
 □ e-пошта  _______________________________________  

   □ СМС _______________________________________  

 □ телефон     _______________________________________  

 
□ Изјавувам дека ја повлекувам мојата согласност за обработка на моите лични 
податоци за добивање на Зегин билтен преку е-пошта 
 
 



Зегин повеќе нема да ги користи Вашите лични податоци за погораведените цели, но 
ова нема да влијае на законитоста на обработката пред повлекување на 
согласноста.  
 
Со потпишување на ова барање, потврдувате дека Вие сте подносител, како и дека 

информациите и изјавите дадени во барањето се вистинити и точни. Контролорот ги 

собира и обработува Вашите податоци наведени во ова барање исклучиво и врз основа 

на истото, а со цел спроведување на соодветна постапка за остварување на Вашето право.  

Доколку имате прашање, барање, или жалба во однос на обработката на Вашите лични 

податоци од страна на Групацијата Зегин, и/или во однос на Вашите права, Ве молиме 

да се обратите до нашиот Офицер за заштита на личните, Марија Пешевска-Станишиќ, 

на следниот контакт телефон: 02/3241-677 и  e-mail: marija.stanisic@zegin.com.mk.   

 

 

Потпис на подносителот на барањето:  

 
  

Датум на поднесување на барањето:  
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