БРИШЕЊЕ НА КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛ
www.zegin.com.mk

Во продолжение е детално опишана постапката за дерегистација на (претходно регистрирани)
корисници, односно бришење на кориснички профил на веб-страната
https://www.zegin.com.mk/.

Креирање на налог за бришење на кориснички профил:

За успешно спроведување на постапката, корисникот треба да е најавен на веб-страната
https://www.zegin.com.mk/. Дерегистрација започнувате со клик на копчето со корисничкото
име во горниот десен агол на екранот.

Веднаш под копчето со корисничкото име се отвора ново копче „Мојата сметка“ кое треба да
се кликне.

На новата страна која се отвора, треба да се одбере опцијата „Промени“.

Се отвора формулар за управување со промени на корисничкиот профил, на кој во долниот
десен агол е поставено копче „Избриши го мојот профил“ кое треба да се кликне.

За извршување на налогот за бришење на корисничкиот профил се бара уште една потврда со
кликање на копчето „Избриши го мојот профил“.

За кратко време пристигнува е-маил порака на е-маил адресата која е внесена во
корисничкиот профил.

За продолжување на процесот на дерегистрација, е-маил пораката треба да се отвори и да се
кликне назначениот линк за бришење на корисничкиот профил на корисникот.

Почитувана/и rpp25622,
Направено е барање за бришење на Вашиот кориснички профил на ZEGIN Online.
За да го потврдите бришењето на Вашиот профил, Ве молиме кликнете на следниот линк:
https://www.zegin.com.mk/mk/user/1841/cancel/confirm/1643296625/FpkPV-4…
НАПОМЕНА: Бришењето на кориснички профил е неповратен процес.
Овој линк има важност од еден ден. Доколку не го искористите, Вашиот кориснички профил нема да биде
избришан.
Вашите лични податоци ќе бидат употребени за да може да одговориме на Вашите прашања, барања, предлози.
За дополнителни информации како ги употребуваме и заштитуваме Вашите лични податоци проверете ја нашата
Политика на приватност
Со почит,
Тимот на ZEGIN Online

Линкот го води корисникот кон страна со потврда дека ажурирањето е извршено и дека
неговиот кориснички профил е избришан.

Дополнително, пристигнува е-маил порака на е-маил адресата на корисникот со потврда дека
неговиот профил на ZEGIN Online е избришан.

rpp25622,
Почитувани, Вашиот кориснички профил на ZEGIN Online е избришан.
Вашите лични податоци се употребуваа за да одговориме на Вашите прашања, барања, предлози. За
дополнителни информации како ги употребувавме и заштитувавме Вашите лични податоци проверете ја нашата
Политика на приватност
Со почит,
Тимот на ZEGIN Online

Доколку корисникот при регистрацијата има дадено Согласност за добивање персонализирани
маркетинг понуди, промоции, newsletter преку е-маил, СМС, вибер, а по бришењето на
профилот сака да ја повлече оваа согласност, треба да го исконтактира Офицерот за заштита на
лични податоци, Марија Пешевска-Станишиќ на следниот e-mail
marija.stanisic@zegin.com.mk и/или на телефонскиот број 02/3241-677, согласно
постапката/контакт информациите наведени во Политиката за приватност.

