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1. Вовед
Постоечката номенклатура (класификација ја областите/секторите) не е конзистентна и некои
од областите се дуплирани, што е евидентно во Годишните извештаи. Покрај тоа, очигледно
е дека во изминатите последователни години на известување (во делот за инспекциски
надзор) се додаваат нови области, па евидентно е дека некои сектори/области се дуплирани
(области како што се, судството, јавната служба, спроведувањето на законот, индустрии, и
др.).
Главната
забелешка
за
унифицирана
номенклатура
е
поделба
на
контролорите/обработувачите во јавниот и приватниот сектор, иако Секторот за инспекциски
надзор е поделен на одделенија за инспекциски надзор над јавниот и приватниот сектор.
Исто така, во постоечката класификација, областите/секторите се измешани со различни
активности, како на пример видео надзор, злоупотреба на е-маил, социјални мрежи, лажни
профили на малолетни лица и сл.
2. Компаративни примери:
Слично на ДЗЛП, повеќето Органи за заштита на личните податоци во ЕУ не користат
унифициран и конзистентен начин на класифицирање на активностите и областите во поглед
на инспекцискиот надзор и други активности, што може да се заклучи од нивните Годишни
извештаи. Тие ги подготвуваат извештаите и презентираат статистички податоци во нив, врз
основа на активностите кои се вршат во текот на годината што е предмет на известување.
a) На пример Канцеларијата за заштита на личните податоци на Чешка (Urad pro ochranu
osobnich udaju) во последниот извештај за 2014 година ги претставува активностите на
инспекцискиот надзор поделени во следните тематски групи:
•
Работно место;
•
Транспорт;
•
Станбени згради (живеалишта);
•
Системот за здравствена заштита;
•
Регистар на должници;
•
Даватели на енергетски услуги.
Исто така, во извештаите се содржани и важни случаи, врз основа на инспекциските
активности во година за која се известува. Евидентно е дека овие тематски групи се
менуваат во извештаите, слично како што е случај со ДЗЛП, во согласност со
Проект финансиран од Европската Унија
инспекциските
активности во периодот на известување.
б) Во тој поглед, предмет на разгледување беше еден добар практичен пример од
Францускиот орган за заштита на личните податоци CNIL (COMMISSION NATIONALE
DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS) претставен во нивните годишни извештаи.
Евидентно е дека тие ја користат истата основна класификација на области/сектори за
претставување на нивните активности во областа на инспекцискиот надзор во текот на
година за која се известува. Во рамки на секој сектор се наброени и
компаниите/организациите кои биле предмет на инспекција во тековната година. Листата
на области/сектори е следнава:
•
Здруженија
•
Осигурување;
•
Банки;
•
Локална самоуправа;
•
Трговија на мало;
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•
Култура;
•
Образование;
•
Јавни финансии;
•
Индустрии;
•
Домување;
•
Министерства;
•
Полиција- Правда;
•
Здравствена заштита;
•
Приватно обезбедување;
•
Спорт и
•
Транспорт.
в) Во Германија1, Федералниот комесар за заштита на податоци и слобода на
информации (Bundesbeauftragter fuer den Datenschutz und die Informationsfreiheit)
обезбедува надзор за заштита на лични податоци само во јавниот сектор, во владини
федерални места и во јавни претпријатија, телекомуникации и поштенските услуги (кои
беа трансформирани од јавни во приватна сопственост, но се уште се под акционерска
контрола на јавниот сектор).
Ова овозможува да се направи споредба на податоците и трендовите, кои подоцна би
биле презентирани во годишните извештаи.
3. Предлог -класификацијата на области
Предлог -класификацијата на области/сектори би се употребувала од страна на ДЗЛП
во различни области и активности (не само во инспекциските надзори, туку и во
класифицирање на добиените претставки и водење на регистар). Ова е важно и од
аспект на споредливост на статистичките податоци (во годишните извештаи и во други
статистички прикази).
Предлогот за класификација на сектори/области од 22/02/2016 беше дискутиран на првиот
состанок на Работната група за Право/Спроведување на закон/Соработка кој беше одржан на
25-ти февруари, четврток и истиот беше прифатен како добра основа за формирањето и
класификацијата на сектори/области која би се користела од страна на ДЗЛП. Сепак,
одредени забелешки и предлози беа дадени по нацрт предлогот.
Една од забелешките беше дека е тешко да се направи јасна поделба помеѓу јавниот и
приватниот сектор и дека е потребно да има јасни критериуми за оваа поделба (сопственост,
јавните овластувања или јавна регулатива).
На пример, здравствените услуги се регулирани од страна на државата, но истите може да се
обезбедат или од јавниот или од приватниот сектор). Исто така, беше даден предлог да се
вклучи нова категорија - физички лица кои може да делуваат и како контролори/обработувачи
на лични податоци. Земајќи ги предвид предлозите од страна на членовите на Работната
група и дадени на заедничкиот состанок, одредени области се поедноставени или групирани
со цел нивна полесна употреба.
Нашиот предлог е класификацијата да се користи и за статистички цели во почетокот на
календарската година. Истата би можела да се користи и за софтвер за менаџмент на
предмети во рамки на институцијата.
ОБЛАСТИ
1. Органи за спроведување на законот
 Министерство за внатрешни работи;
1

Годишен извештај на BfDI 2013-2014, страници 240-242

3

 Финансиска полиција;
 Разузнавачки служби;
 Други
2. Правосудство
 Судови;
 Јавно обвинителство;
 Државно правобранителство;
 Затвори и затворска управа;
 Адвокати, нотари и извршители;
 Други
3. Одбрана
 Министерство за одбрана;
 Армија на Република Македонија;
4. Здравство
 Здравствени установи и други здравствени институции ;
 Здравствено осигурување;
5. Образование
 Основно образование;
 Средно образование;
 Високо образование (државни универзитети, факултети и високи школи);
 Институти;
 Друго
6. Социјална заштита
 Социјална заштита;
 Пензиско и инвалидно осигурување;
 Детска заштита;
 Други социјални услуги
7. Финансии
 Приходи и даноци;
 Царина;
 Банки и менувачници;
 Брокерски куќи;
 Осигурителни компании;
 Сметководствени бироа;
 Недвижности;
 Друго
8. Комунални дејности и енергетика
 Водовод и канализација;
 Енергетика;
 Друго
9. Локална самоуправа
10. Работни односи
11. Индустрија и транспорт
12. Градежништво
13. Телекомуникации и пошти
14. Медиуми
 ТВ и радио
 Електронски
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 Печатени
15. Маркетинг
 Маркетинг
 Call-центри
 Анкети
16. Трговија
17. Туризам и угостителство
 Хотели и ресторани
 Туристички агенции
 Друго
18. Култура и забава
19. Лотарија и игри на среќа
20. Здруженија
 НВО
 Комори
 Фондации
 Друго
21. Политички партии
22. Физички лица
23. Други
Како што е и претходно увидено дека во тековната класификација областите/секторите се
измешани со различни активности, како на пример видео надзор, нелегална употреба на
фотографии, заштита на децата и слично. Имено, на состанокот со членовите на Работните
групи беше предложено да се направи одделна класификација на активности кои ќе бидат
предмет на следење и инспекција од страна на Дирекцијата.
Согласно ова, предложена е листа од 16 активности која понатаму би подлежела на
дополнување со активностите кои не се покриени со оваа класификација ,а се наведени како
други активности во областа на обработка на личните податоци. На овој начин се овозможува
полесна употреба на класификацијата и употреба на истата за цели на презентации,
набљудување и следење на активностите на Дирекцијата во одредени временски интервали.
Предложените активности треба да се вметнат и како посебна категорија во годишниот и
месечните планови за инспекциски надзор.
Предложени активности:
АКТИВНОСТИ
1. Видео надзор
2. Вработување и работни односи
3. Давање на лични податоци на користење
4. Директен маркетинг
5. Заштита на потрошувачи и корисници на услуги
6. Интерни прописи за заштита на личните податоци
7. Обврски на контролорите за доставување известувања до Централниот регистар на
ДЗЛП
8. Обработка на ЕМБГ
9. Обработка на лични податоци
10. Обработка на лични податоци на Интернет и социјалните медиуми
11. Обработка на лични податоци на малолетни лица
12. Обработка на посебни категории на лични податоци (чувствителни податоци)
13. Права на субјектот на лични податоци
14. Пренос на лични податоци во други држави
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15. Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката
на личните податоци
16. Други активности поврзани со обработката на личните податоци

6

