СТОПАНСКА ЛИЗИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Изјава за приватност и заштита на лични податоци

Скопје, август 2022 година

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ И
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Согласно најдобрите корпоративни практики, а поврзано со Законот за заштита на лични
податоци, особено со начелото на отчетност, Стопанска Лизинг ДООЕЛ Скопје (во
понатамошен текст: „Стопанска Лизинг“ и/или „Друштвото“) ја објавува оваа Изјава во
однос на заштитата на приватноста и личните податоци кои ги обработува.
Изјавата има за цел да обезбеди преглед и основна информација за начинот на
собирање, обработка и чување на личните податоци на клиентите и потенцијалните
клиенти од страна на Стопанска Лизинг.
Изјавата е во суштина пресликана и во самата Апликација за регистрација на клиент како
прв формален акт со кој одредено лице стапува во деловен однос со Друштвото.
За било какви прашања поврзани со заштита на лични податоци, слободно обратете се
на Офицерот за заштита на лични податоци на следниот меил: privacy@stb.com.mk.

КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ ОД СТРАНА НА ДРУШТВОТО?
Како Контролор, односно правно лице кое ги утврдува целите и начинот на обработката
на личните податоци, Стопанска Лизинг ги обработува следните лични податоци на
(потенцијалните) клиенти:
-

Име и презиме,
Единствен матичен број на граѓанинот,
Податоци од лична карта,
Државјанство,
Број на пасош односно број на лична карта,
Контакт податоци,
Финансиски податоци, вклучително и податоци за работодавачот,
Брачна состојба.

Конкретно, Стопанска Лизинг врши обработка на личните податоци наведени во
Барањето за одобрување на финансиски лизинг, во Изјавата за носител на јавна
функција во прилог на Барањето, како и во Апликацијата за регистрација на клиент, кои
(потенцијалните) клиенти сами ги пополнуваат.
Дополнително, Друштвото може да обработува лични податоци на (потенцијални)
клиенти кои побарале понуда за лизинг. Во овој случај, Друштвото обработува минимум
основни лични податоци како што се име и презиме и контакт податок. Во ваквите
случаи, клиентот е запознает и свесен дека Друштвото може да го контактира за работи
поврзани околу понудата за лизинг.

Посебни категории на лични податоци
Согласно Законот за заштита на лични податоци, посебни категории на лични податоци
се лични податоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички ставови, верски
или филозофски убедувања или членство во синдикални организации, како и генетски
податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здравјето или
податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото лице. Во
суштина, станува збор за сет на особено сензитивни лични податоци.
Друштвото НЕ обработува посебни категории на лични податоци.

ЗОШТО И КАКО ДРУШТВОТО ГИ ОБРАБОТУВА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Стопанска Лизинг ДООЕЛ Скопје врши обработка на личните податоци во согласност со
Законот за заштита на личните податоци и важечкото законодавство за работењето на
лизинг друштвото, во доволна мера потребна за исполнување на целите за кои се
собрани податоците и на транспарентен начин кон субјектите на личните податоци.
Стопанска Лизинг примарно собира, обработува и ги користи личните податоци со цел
да обезбеди што подобри финансиски услуги за клиентите, да ги приспособи деловните
процеси на потребите на клиентите (вклучително и исполнувањето на договорот каде
што клиентот е договорна страна) и да биде во согласност со законските обврски.
Поконкретно, личните податоци се користат за следново:
-

верификација и идентификација на идентитет,
кредитна анализа и одобрување на барање за лизинг,
подготвување и достава на понуда за лизинг,
склучување на договор,
наплата на доспеани побарувања,
за одговорање на барања на надлежни регулаторни тела,
и други законски и легитимни деловни потреби.

Пристап до личните податоци имаат овластени лица на Друштвото на т.н. треба-да-знае
основ односно строго поради извршување на нивните работни обврски а поврзани со
целите на обработката на личните податоци.
Друштвото ги следи сите начела за обработка на личните податоци согласно Законот за
заштита на лични податоци, односно личните податоци се:
-

Обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин во
однос на клиентите,
Собираат за конкретни, јасни и легитимни цели и не се обработуваат на начин
што не е во согласност со тие цели,
Соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите
заради кои се обработуваат („минимален обем на податоци“),

-

-

Точни, и каде што е потребно, ажурирани, при што се преземаат сите соодветни
мерки за навремено бришење или коригирање на податоците што се неточни
или нецелосни,
Чуваат не подолго од она што е потребно за целите поради кои се обработуваат
личните податоци,
Обработуваат на безбеден начин кој гарантира заштита од неовластена или
незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или
оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

Во случај кога Стопанска Лизинг користи лични податоци на субјект со цел информирање
на субјектите на личните податоци во врска со новите производи и/или услуги на
друштвото или други слични промотивни активности, се бара конкретна и
недвосмислена согласност од субјектот на личните податоци, која може да ја повлече во
секое време, без надомест, директно во седиштето на Стопанска Лизинг на ист начин
како што е дадена.

ДАЛИ ДРУШТВОТО ГИ ДОСТАВУВА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ИЛИ
ТРЕТИ ЛИЦА?1

Стопанска Лизинг може да ги открие личните податоци на субјектот на личните податоци
само доколку е обврзана во согласност со Закон, одлука на надлежен орган или на трети
лица, односно на следнава категорија корисници на лични податоци: државни органи
или правни лица основани од државата за вршење јавни овластувања, агенција или
други тела како и на трети лица (физички или правни лица), кои дејствуваат по наредба
или во име на Стопанска Лизинг.
Процесот на вршење на лизинг предвидува и користење на воспоставената
инфраструктура и човечки ресурси на единствениот содружник и основач на друштвото,
Стопанска банка АД – Скопје, примена на воспоставен модел на постапување и
одлучување при одобрување на кредитните пласмани со вклучување на сите надлежни
организациони единици кај единствениот содружник, како и кредитните одбори
утврдени со Статутот на единствениот содружник во поглед на одлучувањето по
поединечните барања на клиентите за лизинг. Поради ова, Стопанска Лизинг ги
споделува личните податоци со надлежните служби на Банката а со примарна цел
оценување на кредитната способност на клиентот и исполнување на обврските од
договорот.
Стопанска Лизинг може да соработува со трети лица, кои можат да спроведат соодветни
технички и организациски мерки во согласност со регулативата и со стандардите на

1

Согласно член 4, став 1, корисник е „физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно
лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните
податоци без разлика дали е тоа трето лице или не…“, додека пак трето лице се смета „ секое физичко или правно лице,
орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања,
агенција или друго тело, кое не е субјект на лични податоци, контролор, обработувач или лице, кое под директно
овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците“

Стопанска Лизинг, притоа овозможувајќи заштита на личните податоци на субјектите на
личните податоци.
Стопанска Лизинг, по потреба, може да изврши пренесување на личните податоци на
субјектот на личните податоци во други држави што се членки на ЕУ или на ЕЕА или во
други држави што не се членки на ЕУ или на ЕЕА, но само по претходно одобрение /
известување за пренос на личните податоци од Агенцијата за заштита на личните
податоци.

КОЛКУ ДОЛГО СЕ ЧУВААТ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Личните податоци на клиентите се чуваат не подолго од она што е потребно за целите
поради кои се обработуваат личните податоци, односно:
-

Личните податоци на клиентите („клиентско досие“) се чуваат 10 години по
извршена последна трансакција,
Личните податоци на лица кои поднеле барање за понуда за лизинг која не ја
прифатиле во рокот на важење на понудата, се чуваат не подолго од 12 месеци.

По истекот на рокот на чување, личните податоци автоматски се уништуваат или
анонимизираат.
Ваквите лични податоци се чуваат локално, во печатените архиви на Друштвото и
електронски во софтвер хостиран од Стопанска банка АД – Скопје и истите не се
пренесуваат надвор од земјата.

КОИ СЕ ПРАВАТА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Согласно Законот за заштита на лични податоци (глава III), клиентите, како субјекти на
лични податоци, ги имаат следните права поврзани со заштита на личните податоци:
-

-

-

Право на информираност и пристап до лични податоци – клиентите имаат право
да добијат потврда од Друштвото дали се обработуваат нивни лични податоци и
информации пропишани со Законот за заштита на лични податоци (видете член
19),
Право на исправка на неточни лични податоци (видете член 20),
Право на бришење на личните податоци доколку се исполнети условите од член
21 од Законот за заштита на лични податоци, односно личните податоци не се
потребни за целите за кои биле собрани,
Право на ограничување на обработката на лични податоци, доколку се
исполнети предусловите од член 22 од Законот за заштита на лични податоци,
Право на преносливост на податоците кои клиентите ги имаат дадено на
Друштвото, а согласно член 24 од Законот за заштита на лични податоци.

Повеќе за постапката за остварување на правата на субјектите на личните податоци
прочитајте на линкот: https://www.stb.com.mk/naselenie/zashtita-na-licni-podatoci/.

За подетални информации за обработката на личните податоци во Стопанска Лизинг ДООЕЛ Скопје
можете да прочитате повеќе во Политиката на приватност која е објавена на веб-страницата на Друштвото.

