































Документ кој мора да се достави во прилог на ова Барање:

	доказ за вашиот идентитет2




Одговорот на ова Барање, доставете го


на мојата адреса на живеење
на мојата e -маил адреса





1 Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)
2За да бидеме сигурни дека Вие сте вистинската личност, бараме да ни доставите доказ за вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве молиме, доставете ни копија или скенирана слика од документ (не испраќајте оригинали). Ако сметаме дека Вие не сте лицето за кое тврдите дека сте, го задржуваме правото да го одбиеме вашето барање.







Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате
(Вие можете да ја изберете некоја од следниве категории: вработен во Институт за акредитација на Република Северна Македонија-ИАРСМ, апликант за вработување, практикант, надворешен соработник по основ на договор, субјект на директен маркетинг,клиент и сл.)

БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
1.
Барател
2.
3.
Опис на Барањето за исправка на лични податоци


Согласно членот 20 од ЗЗЛП1, барам од ИАРСМ да ги исправи односно дополни моите лични податоци, и тоа

Категорија на субјект

Вашата врска со ИАРСМ (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве  молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во Институтот)

Име и презиме

Телефон

Адреса на живеење

Е-маил






Потпис  		Датум  	

Важни напомени
	ИАРСМ го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето Барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи.
	ИАРСМ може да Ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитет.Сите доставени докази од Ваша страна, се уништуваат веднаш по спроведување на идентификацијата.
	ИАРСМ ќе одговори на вашето Барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од 15  дена од денот на приемот на Барањето.
	ИАРСМ може  да  наплати  разумен  надоместок  земајќи  ги  предвид  обемот,  сложеноста,  времето  за обезбедување информации или да одбие да постапи по Барањето доколку истото е неосновано или прекумерно.



