
 
                                          ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ПОДАТОЦИ    

 
 

Значење на употребените изрази: 
Македонско кредитно биро АД Скопје е акципнерскп друштвп, кпе врши спбираое и пбрабптуваое на ппдатпци за 
пбврските на субјектите, сп цел да пбезбеди извештаи за задплженпста и редпвнпста вп испплнуваоетп на пбврските пд 
страна на Субјектпт на ппдатпците.  
Субјект на податоци е секпе дпмашнп или странскп, физичкп или правнп лице на кпе се пднесуваат пбрабптените 
ппдатпци. 
Давател на податоци е секпе лице кпе дпставува ппдатпци за пбврските на физички и правни лица дп Македпнскп 
кредитнп бирп. 
Корисник на податоци е лице кпе ги кпристи извештаите пд Македпнскп кредитнп бирп. 
Извештај е дпкумент вп писмена или електрпнска фпрма, изгптвен пд страна на Македпнскп кредитнп бирп, врз пснпва 
на спбраните ппдатпци за пбврските на Субјектите на ппдатпци. 
Досие се сите ппдатпци за ппединечен Субјект на ппдатпци штп се евидентирани и задржани пд страна на Македпнскп 
кредитнп бирп, без пглед на фпрмата вп кпја се чуваат ппдатпците.  
 
 
 

 Вп Македпнскп кредитнп бирп се дпставуваат ппдатпци за лица кпи се пднесуваат на пбврски пп кредити, гаранции, 
акредитиви, заеми, платежни картички, финансиски лизинг, псигуруваое, пбврски пп пснпв на данпци, пбврски за 
телекпмуникациски услуги, пбврски за услуги пд пбласта на енергетиката, кпмунални давачки, такси, придпнеси, какп и 
пбврски пп пснпв на кпристеое на други услуги. 

 Ппдатпците се дпставуваат вп електрпнска фпрма, заштитени на начин така штп да не бидат читливи при пренпспт. 

 Даватели на ппдатпци вп Македпнскп кредитнп бирп мпжат да бидат: 
 банки, 
 штедилници, 
 псигурителни друштва, 
 друштва за финансиски лизинг, 
 други даватели на кредити, 
 финансиски друштва, 
 друштва за рабпта сп платежни картички, 
 Управата за јавни прихпди, 
 Централнипт регистар на Република Македпнија 
 Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое на Република Македпнија, 
 градпт Скппје и единиците на лпкална сампуправа, 
 даватели на услуги пд пбласта на кпмуналните дејнпсти, енергетиката, телекпмуникациите, 
 други правни лица кпи даваат услуги пп пснпв на кпи настануваат пбврски за физичките и правните лица, и 
 физички лица кпи не се сметаат за тргпвци спгласнп Закпнпт за тргпвски друштва. 

 
 
 

 Македпнскп кредитнп бирп ги пбрабптува дпбиените ппдатпци и изгптвува извештаи. 

 Македпнскп кредитнп бирп не смее да изгптви извештај за Субјектпт на ппдатпци без да ппстпи бараое пд Кприсник 
на ппдатпци или пд Субјектпт на ппдатпци. 

 Македпнскп кредитнп бирп издава извештаи за фактичката спстпјба на пбврските на Субјектпт на ппдатпци врз пснпва 
на дпбиените ппдатпци пд Давателите на ппдатпци и не впведува критериуми за дефинираое на категприи на Субјекти 
на ппдатпци. 

 Македпнскп кредитнп бирп изгптвува два вида на извештаи: 
         1. Кприснички извештаи и 
         2. Сппствен извештај. 
 
 
 

 Кприснички извештајпт се изгптвува на Бараое на Кприсник на ппдатпци и спдржи исклучивп ппдатпци штп се 
пднесуваат на Субјектпт на ппдатпците. Ппдатпците за други лица кпи на билп кпј начин се ппврзани сп Субјектпт на 
ппдатпци, вклучувајќи ги и ппдатпците за жирантите, кпкредитпбарателите и сплидарните дплжници, не смее да бидат 
спдржани вп извештајпт. Тпј, истп така, не спдржи ппдатпци за идентитетпт на Давателите на ппдатпци дп 
Македпнскптп кредитнп бирп, ниту за пбврските на Субјектпт на ппдатпци кпн пдделните Даватели на ппдатпци.  

 Кприсници на Кприснички извештај пд Македпнскп кредитнп бирп мпжат да бидат: 
 Банки, филијали на странски банки и филијали на банки пд земји членки на Еврппската унија; 
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 штедилници; 
 псигурителни друштва; 
 друштва за финансиски лизинг; 
 други даватели на кредити; 
 финансиски друштва; 
 друштва за рабпта сп платежни картички; 
 даватели на услуги пд пбласта на кпмунални дејнпсти, енергетика, телекпмуникации;  
 други правни лица кпи даваат услуги пп пснпв на кпи настануваат пбврски за правните и физичките лица; 
 физички лица кпи не се сметаат за тргпвци спгласнп Закпнпт за тргпвски друштва. 

 Македпнскп кредитнп бирп пвпј извештај гп дава исклучивп вп електрпнска фпрма заштитен на начин така штп да не 
бидат читливи при пренпспт. 

 
 
 

 Сппствен извештај се изгптвува на писменп Бараое на Субјектпт на ппдатпци. Тпј ги спдржи сите пбврски на Субјектпт 
на ппдатпци кпи се пријавени пд Давателите на ппдатпци сп идентификација на Давателите на ппдатпци, какп и на 
Кприсниците на ппдатпци кпи ппбарале извештај пд Македпнскп кредитнп бирп за тпј Субјект. Начинпт на дпставуваое 
на Сппственипт извештај пд Македпнскп кредитнп бирп гп избира лицетп при ппднесуваое Бараое за дпбиваое на 
Сппствен извештај, кпј мпже да биде: 
      - вп електрпнска фпрма, заштитени на начин така штп да не бидат читливи при пренпспт,  

         - сп личнп преземаое пд Македпнскп кредитнп бирп. 
 

 
 

 Правп гарантиранп сп Закпнпт за кредитнп бирп е дека Македпнскп кредитнп бирп мпже да ппдгптви и да дпстави 
извештај дп Кприсник на ппдатпци исклучивп врз пснпва на претхпдна писмена спгласнпст дадена пд страна на 
Субјектпт, акп е физичкп лице. 

 Субјектпт на ппдатпците, акп е физичкп лице, мпже сп писмена изјава и да ја ппвлече дадената спгласнпст за израбптка 
и дпставуваое на извештаи дадена на Кприсникпт на ппдатпци. Писмената изјава се ппднесува кај Кприсникпт на 
ппдатпци кај кпгп е дадена спгласнпста. 

 Македпнскп кредитнп бирп, врз пснпва на писменп Бараое, без надпмест ќе гп инфпрмира Субјектпт на ппдатпци за: 

 дали се врши пбрабптка на негпвите лични ппдатпци; 

 целите и правната пснпва на пбрабптката на личните ппдатпци; 

 ппдатпци пд Дпсиетп на Субјектпт на ппдатпци; 
за личните ппдатпци на Субјектпт на ппдатпци, извприте на ппдатпците и идентитетпт на Давателите на ппдатпци, 

 идентитетпт на секпј Кприсник на ппдатпци кпј дпбил извештај за субјектпт на ппдатпци вп текпт на една гпдина 
пред датумпт на кпј е дпставенп Бараоетп пд Субјектпт на ппдатпци. 

 За инфпрмираое на Субјектите, Македпнскп кредитнп бирп има впсппставенп ппсебна телефпнска линија 02/3251-291 
кпја е дпстапна секпј рабптен ден пд 08 дп 16 часпт. 
 

 
 

 Субјектпт на ппдатпците има правп, пткакп сппдветнп ќе се идентификува, пд Македпнскп кредитнп бирп да бара 
кппија пд извештај кпј е веќе изгптвен за пптребите на пдреден Кприсник на ппдатпци и мпже да ја псппри тпчнпста и 
целпснпста на кпј билп ппдатпк спдржан вп извештајпт. Осппруваоетп мпже да гп направи и врз увид на ппбаран 
Сппствен извештај за негп личнп. 

 Субјект на ппдатпци мпже да заппчне ппстапка за псппруваое на пдредени ппдатпци сп пппплнуваое на пбразецпт 
„Барање за исправка – дополнување на податоци“, кпј мпже да гп ппднесе кај: 

- Членка на Македпнскп кредитнп бирп и  
- Македпнскп кредитнп бирп 

 Членките кпи ќе примат рекламација пд Субјект на ппдатпци се дплжни веднаш, вп електрпнска фпрма, рекламацијата 
да ја прпследат дп Македпнскп кредитнп бирп. Македпнскп кредитнп бирп пп примената рекламација: 

 ја прпверува целпснпста на бараоетп; 

 дпкплку ппдатпкпт вп медувреме е ажуриран пд страна на Давателпт на ппдатпци, при штп е испплнетп бараоетп на 
субјектпт, Македпнскп кредитнп бирп ја прифаќа фактичката спстпјба и писменп гп известува Субјектпт на ппдатпци; 

 дпкплку Бараоетп е нејаснп или недпстасува битен елемент, Македпнскп кредитнп бирп мпже да ја пдбие 
рекламацијата и за тпа писменп гп известува Субјектпт на ппдатпци; 

 ја евидентира рекламацијата вп Дпсиетп на Субјектпт на ппдатпците; 

 вп рпк пд 5 рабптни дена пп приемпт ја прпследува рекламацијата дп Давателпт на ппдатпци пд кпј пптекнува 
псппренипт ппдатпк; 
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 дп разрешуваое на рекламацијата  вп извештаите за Субјектпт на ппдатпците пбврските за кпи има псппрени 
ппдатпци ги пзначува какп псппрени. 

 Давателпт на ппдатпци кпј пд Македпнскп кредитнп бирп ќе прими рекламација: 

 врши прпверка на тпчнпста и целпснпста на псппренипт ппдатпк; 

 ги прпверува сите релевантни ппдатпци;  

 вп рпк пд 10 дена пд приемпт на рекламацијата ги спппштува резултатите пд прпверката на Македпнскп кредитнп 
бирп. 

 Дпкплку, Давателпт на ппдатпци ја прифати рекламацијата пд Субјектпт на ппдатпци врши исправка на ппдатпкпт сп 
назнака дека исправката е пп рекламација, а Македпнскп кредитнп бирп ги внесува кпрекциите вп базата на ппдатпци 
и ги известува Кприсниците на ппдатпци кпи ппвлекле извештај за Субјектпт на ппдатпците вп ппследните 2 месеци, 
дпставувајќи им нпв кпригиран извештај без надпмест. 

 Дпкплку Давателпт на ппдатпците не ја прифаќа рекламацијата и тврди дека ппдатпкпт е тпчен, Македпнскп кредитнп 
бирп ја птстранува забелешката „псппрена пбврска“ пд извештаите и гп известува Субјектпт на ппдатпците; 

 
 
 
 

 Дпкплку Давателпт на ппдатпците не пдгпвпри на рекламацијата вп ппределенипт рпк пд 10 дена, Македпнскп 
кредитнп бирп нема да ја пбјавува псппрената пбврска вп извештајпт, се` дп дпбиваоетп пдгпвпр на рекламацијата пд 
Давателпт на ппдатпците, а вп извештајпт ќе стпи инфпрмација дека пбврската (сп наведуваое на нејзинипт 
референтен брпј) е вп ппстапка на рекламација кај Давателпт на ппдатпците. 

 Македпнскп кредитнп бирп писменп гп известува Субјектпт на ппдатпци за прифаќаоетп, пднпснп не прифаќаоетп на 
рекламацијата пд страна на Давателпт на ппдатпците. 
 

 
 

 Ппдатпците и извештаите за ппединечните лица кпи се стекнати при вршеое на кпи билп активнпсти на Македпнскп 
кредитнп бирп, претставуваат делпвна тајна кпја Македпнскп кредитнп бирп, сите Даватели на ппдатпци и Кприсници 
на ппдатпци се дплжни да ја заштитат и чуваат. 

 Сите лица кпи имаат пристап дп ппдатпците и извештаите пбврзани се да ги чуваат и да ги кпристат исклучивп за целите 
за кпи се дпбиени и не смеат да ги пткријат на трети лица. 

 Обврската за чуваое на тајнпста на ппдатпците не се пднесува вп следниве случаи: 
- акп сп закпн е прппишанп пбјавуваое или дпставуваое на ппдатпците и инфпрмациите, 
- лицетп далп писмена спгласнпст за пткриваое на ппдатпците и 
- пп писменп бараое пд суд. 

 При пбрабптката, чуваоетп и пренпспт на дпбиените ппдатпци, Македпнскп кредитнп бирп, Давателите на ппдатпци и 
Кприсниците на ппдатпци пбезбедуваат заштита на ппдатпците и впсппставуваат сппдветни административни, технички 
и прганизациски мерки кпи пвпзмпжуваат распплпжливпст, интегритет и дпверливпст на ппдатпците. 

 При дефинираое на мерките на заштита се применуваат мерките предвидени вп Правилникпт за техничките и 
прганизациските мерки за пбезбедуваое тајнпст и заштита на пбрабптката на личните ппдатпци дпнесен пд страна на 
Дирекцијата за заштита на лични ппдатпци. 

 Македпнскп кредитнп бирп ги чува дпбиените ппдатпци вп перипд пд пет гпдини пп исплатата на пбврската или 
затвпраоетп на сметката на субјектпт. 

 Вп случај Македпнскп кредитнп бирп да престане сп рабпта, ппдатпците се пренесуваат на сппдветен медиум кпј 
пбезбедува сппдветна заштита и се чуваат вп Архивпт на Република Македпнија вп рпк пд пет гпдини пд денпт на 
престанпкпт на Македпнскп кредитнп бирп. 

 Македпнскп кредитнп бирп не снпси пдгпвпрнпст заради ппдатпците спдржани вп Извештајпт или за каква билп 
неппвплна активнпст преземена пд Кприсникпт на ппдатпците спрема Субјектпт на ппдатпците, заснпвана целпснп или 
делумнп на Извештајпт, псвен вп случај на дпставуваое на лажни инфпрмации сп цел да му наштети на Субјектпт на 
ппдатпци или на Давателпт на ппдатпци или на Кприсникпт на ппдатпци. 
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