ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Приложената политика за заштита на лични податоци се однесува за веб страницата
www.securicom.com.mk. Оваа политика објаснува како ги користиме вашите лични податоци наведени во
формуларот за вработување, начинот на обработката и заштита на правото на приватност.
ПРИБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Личните податоци добиени преку нашата веб-страна, се добиени доброволно од Ваша страна. Со самото
пополнување на формуларот за вработување преку нашата веб страна: www.securicom.com.mk, Вие
доброволно ги давате вашите лични податоци (име, презиме, контакт информации, образование,
професионални вештини, знаења, способности).
ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Личните податоци доброволно добиени преку пополнетите формулари за вработување, се ажурираат во
нашата база, и се користат само за исполнување на Вашата цел - вработување, од страна на овластени
вработени во нашата компанија. Вработените лица во нашата компанија законски се обврзани да ги чуваат
во тајност Вашите лични податоци, до кои ќе дојдат за време на извршување на нивните работни задачи.
ОБВРСКА ЗА ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Вашите лични податоци се безбедно чувани од случајно или незаконско уништување, губење,
преправање, неовластено откривање или пристап и заштита од било какви незаконски облици на
обработка, во период, не подолго, од што е потребно да се исполнат целите поради кои се собрани, по
што истите се бришат и уништуваат.
ДАВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА КОРИСТЕЊЕ
Вашите лични податоци можат да бидат дадени на користење на државни органи или други институции
само врз основа на закон.
СЕРВЕРСКИ ЕВИДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИЈА НА СЛЕДЕЊЕ/COOKIES
Секогаш кога ќе ја посетите нашата веб страна, нашиот сервер привремено ги регистрира Вашата IP
адреса, типот на интернет пребарувач, типот на оперативниот систем, траењето на посетата на
страницата, содржините кои ги гледате на работната станица. Нашата компанија податоците од
евиденцијата ги користи исклучиво поради безбедносни причини, како на пример откривање на упад во
компјутерскиот систем на нашата компанија. Податоците на нашиот сервер се чуваат во период од 365
денови.
Нашата веб страна не употребува технологија на следење и колачиња (cookies).
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Вашата приватност целосно се почитува за време на посетата на нашата интернет страна. Ако евентуално
сакате да поставите прашање за нашата политика за заштита на лични податоци, истото можете да го
сторите користејки ја нашата е-пошта www.securicom.com.mk, преку полето „ Испратете ни порака /
коментар“, и во рок од 15 дена ќе бидете информирани.
Вие како субјект на лични податоци имате право да поднесете Барање за пристап и исправка на Вашите
личните податоци кои Секјуриком ги обработува.
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