
Информации за заштита на физичките лица при обработката на личните 

податоци 
Регулатива (ЕУ) 2016/679, член 13 

Обработката на личните податоци се темели на принципите на законитост, коректност и 

транспарентност во заштитата на основните права и слободи на физичките лица. Со таа цел, се 

приложуваат следните информации: 

1) Одговорно за обработката е Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка 

(MAECI) на Република Италија, кое, во издвоениот случај, е застапено од (име на седиштето во 

странство, адреса, електронска пошта, телефон) 

2) Министерството за надворешни работи на Република Италија располага со одговорно лице за 

заштита на личните податоци кое, во случај на прашања и жалби, е достапно за контакт 

(Министерство за надворешни работи и меѓународна соработка, Пјаццале делла Фарнесина 1, 

00135 Рим, тел. 0039 06 36911 (централа), електронска пошта: rpd@esteri.it; елетронска пошта со 

правно покритие (pec): rpd@cert.esteri.it) 

3) Личните податоци што се бараат се неопходни при изборот на економскиот оператор на кој ќе 

му биде доделена функцијата што е предмет на јавниот повик. 

4) Доверувањето на податоците е обврска што се предвидува со италијанските нормативи и 

евентуалното одбивање за доставување на побараните податоци резултира со исклучување од 

процесот на селекција односно од доделување на функцијата. 

5) Обработката на податоците ќе се извршува рачно или компјутерски од страна на соодветно 

ангажиран персонал. 

6) Податоците ќе бидат доверени на внатрешните и надворешните органи за контрола на 

Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Република Италија. Со 

потпишувањето на оваа изјава, потписникот исто така ја дава и својата согласност за 

споделување на споменатите податоци со релевантните локални власти со цел нивна проверка и 

објава на неопходните елементи од потпишаниот договор на интернет страницата на нарачателот 

согласно италијанскиот законик за транспарентност на јавните договори. 

7) Податоците се чуваат во период не подолг од 5 години од денот на истекување на договорот 

поради целосното исполнување на предвиденото или пак од друга причина, каде што се вклучува 

и раскинувањето поради прекршување. Овој рок може да биде продолжен во случај на тековна 

судска постапка. 

8) Кандидатот може да побара пристап до своите лични податоци и нивна корекција. Во овој случај, 

кандидатот треба да приложи соодветно барање и да го адресира до надлежното лице посочено 

во точката бр. 2. 

9) Доколку смета дека неговите права биле прекршени, кандидатот може да приложи рекламација 

до одговорниот за заштита на личните податоци при Министерството за надворешни работи на 

Република Италија. Исто така може и да се обрати до Гарантот за заштита на личните податоци 

(Пјацца ди Монте Циторио 121, 00186 Рим, тел. 0039 06 696771 (централа), електронска пошта: 

garante@gpdp.it, пек: protocollo@pec.gpdp.it) или до надлежните органи.  

 

(место, дата)                                                            Потпис на кандидатот за согласност  

                                                                           

                                                                                ----------------------------------------------------- 
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