
   

 

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем 

Обука за претставници на граѓански организации и новинари за заштита на личните податоци во процесите на 

дигитализација на јавните услуги 

МладиХаб-Канцеларија на Претседателот на РСМ, 3 и 4 март 2022 

 

Обучувач: Елена Стојановска, експерт за заштита на лични податоци 

 

АГЕНДА 

Цели на обуката: 

 Запознавање на граѓанските организации и новинарите со новиот Закон за заштита на лични податоци; 

 Запознавање на граѓанските организации и новинарите со актуелните процеси на дигитализација на јавните услуги; 

 Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и новинарите да се застапуваат за заштита на личните податоци во 
испораката на (дигиталните) јавни услуги и да ги информираат своите целни групи за важноста на заштитата на личните податоци. 

 

Целни групи 

1.  Претставници на граѓански организации 

2.  Новинари 

 

Очекувани резултати 

 Учесниците имаат подобро разбирање за Законот за заштита на лични податоци и за процесот на дигитализација на јавните 
услуги; 

 Учесниците знаат како и кому да ги поставуваат прашањата поврзани со заштита на личните податоци во процесот на 
дигитализација на јавните услуги, односно во испораката на дигиталните јавни услуги; 

 Учесниците имаат зајакнати капацитети за комуницирање на прашањата од областа на заштита на личните податоци со своите 
целни групи. 

 
 
 
 



   

 
Методологија и алатки 

 Кратки предавања со презентација; 

 Индивидуална работа; 

 Работа во парови и мали групи; 

 Презентации на учесниците; 

 Студија на случај; 

 Аргументација; 

 Анализа на презентациите и 

 Прашања и одговори. 
 

3.3.2022                                                                                                  Ден 1 

време Наслов на сесијата Краток опис на сесијата Обучувач(и) 
 

Материјали 

10:00-11:00 Запознавање со Законот 
за заштита на личните 
податоци 

Сесијата ќе даде одговор на прашањата: Што е 
личен податок? Која е улогата но и 
одговорностите на институциите кои 
обработуваат лични податоци? Како се 
регулира односот помеѓу институциите и 
останатите правни лица со кои тие 
соработуваат во врска со обработка на личните 
податоци? Што треба да знаеме за 
чувствителните лични податоци и нивната 
заштита? 

Елена Стојановска Закон за 
заштита на 
личните 
податоци 

11:00-11:15 Кафе-пауза 

11:15-12:30 Воспоставување на 
ефективен систем за 
заштита на личните 
податоци (Privacy by 
design/Privacy by default) 
 
Проценка на влијанието 
на заштитата на личните 

Сесијата е фокусирана на мерките кои треба да 
ги преземат институциите при планирањето на 
дигитализација на услугите и воведувањето на 
нови дигитални алатки за граѓаните. Клучно во 
процесот на планирање е спроведувањето на 
проценка на влијанието кое новите дигитални 
услуги или алатки би можеле да го имаат врз 
приватноста. 

Елена Стојановска  



   

податоци (Privacy Impact 
Assessment) 

12:30-13:00 Пауза за ручек 

13:00-14:00 Права на субјектите на 
личните податоци 

Сесијата ќе вклучува теоретски дел во кој ќе 
бидат објаснети сите права кои Законот за 
заштита на личните податоци им ги гарантира 
на граѓаните и практичен дел во кој учесниците 
ќе работат на идентификување на тоа кое 
право во кои случаи е применливо. 

Елена Стојановска  

14:00-14:30 Дискусија Сесијата ќе вклучува сумирање на 
информациите и разјаснување на потенцијални 
дилеми и размена на ставови и искуства 
поврзани со темите обработувани во рамки на 
претходните сесии 

Елена Стојановска  

 

4.3.2022                                                                                                  Ден 2 

време Наслов на сесијата Краток опис на сесијата Обучувач(и) 
 

Материјали 

10:00-10:15 Вовед во практична 
работа 

Со учесниците ќе бидат споделени инструкции 
околу практичната работа. 

Елена Стојановска  

10:15-11:15 
Практична работа – 
анализа на одбрани 
дигитални услуги 
 
 

Учесниците ќе имаат можност да анализира 
конкретна, веќе постоечка дигитална услуга 
или алатка за која ќе треба да утврди во чија 
надлежност е, на кој начин е истата достапна 
за граѓаните и како е регулирана заштитата на 
приватноста. 

  

11:15-11:30 Кафе пауза 
 

11:30-12:30 Практична работа – 
препораки за 
подобрување на 

Врз основа на првата задача, учесниците ќе 
треба да дадат конкретни препораки за тоа 
што треба да преземат институциите за да 

Елена Стојановска  



   

транспарентноста на 
институциите 
 

обезбедат транспарентност при обработката на 
личните податоци. 

12:30-13:00 Пауза за ручек 

13:00-14:00 Презентација на наодите 
и препораките од 
проценката на 
усогласеноста на 
дигиталните услуги низ 
практични примери 

Во оваа сесија ќе бидат споделени наодите и 
препораките од спроведеното мапирање на 
дигитални јавни услуги и проценката на 
усогласеноста на нивната испорака со Законот 
за заштита на лични податоци 

Елена Стојановска  

14:00-14:30 Дискусија Во оваа сесија, ќе се направи сумирање на 
наученото на целата обука и ќе се понуди 
простор за разјаснување на потенцијални 
дилеми околу темите обработувани во рамки 
на обуката 

Елена Стојановска  

 

 


