КАТАЛОГ НА ДОКУМЕНТИ
подготвени во рамки на ИПА ТАИБ 2012проектот
„Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“
Тип на
документ

Анализи

Наслов на документот
Компаративна анализа на задачите, обврските и овластувањата на
офицерите за заштита на личните податоци во земјите членки на
Европската Унија и нивната соработка со надзорните органи за заштита
на лични податоци

Активност 7.1

Извештај од евалуација на Стратегијата за заштита на личните податоци
во Република Македонија 2012-2016 заедно со акциски план

Активност 1.1

Извештај за концепт, предности и реализација на алатката за електронска
библиотека на релевантна стручна литература

Активност 2.2

Извештај на оценката за потребите од планираната надградба на веб
страницата на ДЗЛП

Активност 2.6

Извештај за анализата на ефикасноста на извршувањето на
инспекциските решенија на ДЗЛП и препораки за подобрување на
тековната рамка на системот на заштита на личните податоци

Активност 3.3

Извештај за прегледот за спроведувањето на комуникациската стратегија
на ДЗЛП 2012-2016

Активност 5.1

Извештај за потребите од обуки ТНА спроведен во март/април 2016

Активност 6.2

Извештај од спроведена обука на тема Менаџирање на конфликти и
емоционална интелигенција со вработените во Дирекција за заштита на
личните податоци
Извештаи

Број на активност

Активност 6.2

Извештај за анализата на улогата, предизвиците и потребата од обука на
офицерите за заштита на личните податоци кај контролорите и
обработувачите во јавниот и во приватниот сектор

Активност 7.1

Извештај за можностите за подобрување на системот на Офицери за
заштита на личните податоци, вклучувајќи конкретни препораки на
општо и секторско ниво и за контролори со различна големина и
Акционен план на ДЗЛП

Активност 7.1

Извештај - Предлог на систем на форуми и алатки за поддршка за
комуникација помеѓу Офицерите за заштита на ЛП и ДЗЛП како и концепт
за изработка на Е-Форум и Е-конференција за офицерите за заштита на
личните податоци и нивна реализација

Активност 7.4

Извештајот за оценката на постојниот систем за заштита на лични
податоци во рамките на органите за спроведување на законот во
Република Македонија со препораки за зајакнување

Активност 9.1

Оценка на постоечкиот систем за следење на комуникации и предлози за
подобрување на методологијата за инспекција

Активност 9.1

Извештај за проценка на Јавното обвинителство

Активност 9.1

Прирачници

Водичи

Други
документи

Веб
страница и
веб алатки

Analyses

Извештај за оценката на постоечкиот систем за заштита на личните
податоци во рамките на органите за спроведување на законот( судство,
јавно обвинителство и Народен правобранител) во Република
Македонија со препораки за зајакнување

Активност 9.1

Извештај за оценка на постапката за користење на личните податоци за
целите на утврдување и ажурирање на избирачкиот список во изборниот
процес со предлог за процесирање и подобрување на постапката за
користење на личните податоци во изборната кампања

Активност 10.1

Оцена на неодамнешната и тековната меѓународна соработка на ДЗЛП и
предлог за учество во различни тела

Активност 11.1

Прирачник за офицерите за заштита на лични податоци

Активност 7.1

Водич за политички партии: Што треба, односно не треба да правите за
да обезбедите тајност и заштита на личните податоци

Активност 10.1

Предлог за класификација по области/ сектори кои би се користеле од
страна на Дирекција за заштита на личните податоци во различни
активности на делување

Активност 4.1

Заедничка рамка за оценка (Common Assessment Framework – CAF) План
на подобрување на состојбата

Активност 6.1

Онлајн алатки за поднесување барања за повреда на правото на заштита
на лични податоци и иницијатива за вршење на инспекциски надзор

Активност 2.5
Активност 2.5

Надградба на веб страницата на ДЗЛП

Активност 2.6

Алатка за организирање на е- форум

Активност 7.4

Comparative analysis of the tasks, obligations and authorizations of the data
protection officers in the EU member states and their cooperation with the
supervisory bodies for personal data protection

Assessment report on the Strategy for Personal Data Protection in the
Republic of Macedonia 2012-2016 followed by the Action Plan
Report on the needs assessment on the planned upgrading of the website of
the Directorate for Personal Data Protection
Report on the analysis of the efficiency of the execution of the DPDP’s
inspection decisions and recommendations to improve the current framework
of the personal data protection system

Reports

Proposal for classification of the areas/sectors to be used by the DPDP in
different areas of its activities
Report on the review of the implementation of the DPDP Communication
Strategy 2012-2016
Report on training needs assessment conducted March/April 2016
Report on the analysis of the role, challenges and the need for training of the
Data Protection Officers with the controllers and processors in the public and
private sector

Activity 7.1

Activity 1.1
Activity 2.6

Activity 3.3

Activity 4.3
Activity 5.1
Activity 6.2

Activity 7.1

Report on the possibilities for improving the system of Data Protection
Officers, including specific recommendations on general and sector level and
for controllers with various sizes and an Action plan for the DPDP
Assessment report on the existing personal data protection system with the
Law enforcement agencies in the Republic of Macedonia with
recommendations for its strengthening
Assessment Mission Report of the PPO
Assessment of the Current System of Interception of Communications
Proposals on its Improvement and Inspection Methodology
Assessment report on the existing personal data protection system within the
law enforcement agencies (judiciary, PPO and the ombudsman) in the
Republic of Macedonia with recommendations for its strengthening
Assessment report of the procedure for using personal data for purposes of
establishing and updating the voter list in electoral process with proposal for
handling and improving the procedure for using personal data for purposes of
establishing and updating the voter list in the election campaign
Evaluation on the recent and current international co-operation of DPDP and
proposal on participation in different bodies

Other
documents

Web page
and web
tools

Proposal for classification of the areas/sectors to be used by the DPDP in
different areas of its activities
Common assessment framework - CAF Plan on improving the situation

Activity 7.1

Activity 9.1
Activity 9.1
Activity 9.1
Activity 9.1

Activity 10.1.

Activity 11.1.

Activity 4.1
Activity 6.1

Оn-line tool for filing complaints

Activity 2.5

Upgrade the WEB site of DPDP

Activity 2.6

A tool for organisation of e-forums

Activity 7.4

