
ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ 

 

Последна ревизија: јули 2017 година 

 

Оваа Изјава за приватност се однесува на порталот моЕ-здравје™, www.moezdravje.mk, кој е 

заштитен продукт на компанијата Кодекс Компјутери. 

Одговорност 

Кодекс Компјутери е посветена кон одржување на доверливоста на личните податоци кои ги 

обработува. Кодекс Компјутери има назначено службеници за безбедност на лични податоци 

кои се одговорни за усогласеноста на компанијата со законодавството за приватност и 

внатрешните политики. Сите вработени во Кодекс Компјутери добиваат обука и ги разбираат 

нивните одговорности во заштитата на личните информации. 

 

Лични податоци  што ги прибираме и за кои цели 

Следните информации се прибираат за време на креирањето на корисничка сметка за пристап 

до моЕ-здравје™ порталот: 

- Име и презиме: Името на учесникот е еден од критериумите за совпаѓање на 

резултатите од тестот со точната сметка. 

- Единствен Здравствен Број на Осигуреникот (ЕЗБО) – се користи како корисничко име за 

регистрација на корисник и понатаму негова најава во порталот 

- Електронска адреса (е-маил): се користи за доставување на разни известувања и 

нотификации до корисникот на порталот, како што е ресетирање на лозинката, 

известување за изготвени резултати и слично). 

Личните податоци собрани за време на креирањето на сметка се користат за следните цели: 

- Потврдување на идентитетот за  добивање достап до моЕ-здравје™ услугите, како што 

се ресетирање на лозинката; 

- Испраќање известувања за нови услуги од моЕ-здравје™ или промени на тековните 

услуги; 

 

Откривање на вашите информации 

Личните податоци не се откриваат на трети страни без согласност на сопственикот, освен ако 

тоа е дозволено или барано со закон. Кодекс Компјутери не продава, изнајмува или дава под 

закуп лични податоци кои ги обработува. 

 

Пристапување и коригирање на вашите лични податоци 

На  барање на корисникот, тој може да биде  информиран за постоењето, користењето и 

објавувањето на неговите лични податоци, кои се предмет на закон за зџаштита на лични 

http://www.moezdravje.mk/


податоци. Ако корисникот има потреба од ажурирање на овие податоци, тој има право да ги 

спроведе неопходните активности за промена на порталот. 

 

Безбедносни заштитни мерки 

Личните податоци во  Кодекс Компјутери се заштитени со безбедносни заштитни мерки за да се 

спречи загуба, неовластен пристап, копирање или злоупотреба. Внатрешно, пристапот до лични 

информации е ограничен на персонал кој бара таков пристап за да ги извршува своите 

должности. 

 

Промени во политиката за приватност на личните податоци  

Кодекс Компјутери редовно ги разгледува политиките и практиките за приватност и безбедност 

на податоците  и од време на време врши нивно ажурирање и прилагодување. Секоја ревизија 

на изјавата на приватнот се објавува на оваа веб страна. Корисникот прифаќа и се согласува дека 

е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за 

промените. 

 

Прифаќање на условите  

Со користење на оваа страница, корисникот се согласува со одредбите од оваа Изјава за 

приватност. Доколку не се согласувате со Изјавата, ве молиме да не ја користите оваа интернет 

локација. Вашето континуирано користење на интернет локацијата следејќи ги промените на 

оваа Изјава ќе се смета за ваше прифаќање на дадените промени. 


