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“Медиумите и заштитата на 

личните податоци – каде се 

повлекува линија?  
 

 
“Приватноста е само твоја“  

 

        
    Дирекција за заштита на личните податоци   
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Правна рамка  
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Реализирани и предлог - активности   
 

 2011 Истражување на свеста кај медиумите за подобра 

имплементација на правото на заштита на личните податоци 
ИПА 2009 www.dzlp.mk 

 

 2012 Работилница за медиуми – TAIEX  

 

 2013 Експертска мисија од Чешка – TAIEX  

 

 2014 достава на Е-весник до листа на новинари  

 

 2014 Предлог проект за подигање на свеста кај медиумите за 
подобра имплементација на Законот за заштита на личните 

податоци  

http://www.dzlp.mk/
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Баланс  

 

     Право на слобода на изразување ↔јавен интерес  

↓ 

Право да изнесеш свое мислење во јавност  

↓ 

Право на приватност на поединец ↔ јавна личност  

↓ 

Право на говор  
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Минимум препораки    
 

• Правична обработка на личните податоци, односно обработка во 
согласност со закон или по претходно добиена согласност на субјектот 
на лични податоци; 

• Проценка на важноста на информацијата во однос на обемот на 
објавувањето на личните податоци и поставување на баланс помеѓу 
слободата на информирање и правото на приватност и заштита на 
личните податоци.  

• Анонимизирање (заматување) на ликови, регистарски таблички и 
други лични податоци на граѓаните,  

• Задолжително анонимизирање (заматување) на ликови и други лични 
податоци на малолетни лица;  

• Објавување на иницијали наместо име и презиме на лицата кои се 
жртви на несреќи или лица против кои се води судска или управна 
постапка.  
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Дали исклучоците од Законот за заштита на 
личните податоци ги дефинираат медиумите 
како привилегирана категорија? 

 

 „

 

 

 



9 



10 



11 

Ви благодарам за вниманието! 

 
М-р Лилјана Пецова – Илиеска  

Лице за односи со јавност  

  

Дирекција за заштита на личните податоци 

бул. „Гоце Делчев“ бр. 18 (кат 14), Скопје 

Тел/Факс: + 389 2 3230 635,  лок. 122  

Моб: +389 75 316 176;  +389 71  276  151  

web:  www.dzlp.mk 

 

 

 

 

Дирекција за заштита на лични податоци  

 

     
 

  

http://www.dzlp.mk/

