Македонски Телеком АД Скопје

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Податоци за подносителот на барањето
Име и Презиме
ЕМБГ на подносителот
Адреса на живеење
Контакт тел. број
Содржина на барањето
Согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци, барам од Македонски Телеком АД
Скопје (MKT) да ги избрише моите лични податоци бидејќи (означете го со Х точниот основ):

 личните податоци повеќе не се потребни за целите за кои биле собрани или обработени
 согласностa врз основа на која се заснова обработката на моите лични податоци е повлечена и не
постои друга законска основа за обработка;
 поднесен е приговор против обработката на личните податоци

 личните податоци се незаконски обработени;
 личните податоци треба да бидат избришани со цел почитување на обврска на МКТ утврдена со закон
 личните податоци биле собрани во врска со понуда на услуги на информатичко општество
Кусо образложение за основот на барањето (ве молиме пополнете)

За постапувањето по моето барање МКТ да ме извести

 електронски, на следната e-mail адреса _______________________________
 по пошта, на адресата на моето живеалиште наведена погоре
Потврдувам дека сите наведени податоци во ова барање се вистинити и точни.
Потпис: _____________________________________

Датум на поднесување: ________________________________

Упатство за достава на Барањето
1. Пополнетото барање може да го доставите во најблискиот продажен салон на МКТ или по пошта
на адреса- Македонски Телеком АД Скопје, Кеј 13-ти Ноември бр.6 1000 Скопје.
2. Слика/скен од пополнетото и потпишано барање може да доставите на следната е-мејл адреса
dpo@telekom.mk.
3. Кон барањето може да приложите и други документи/докази за кои сметате дека се потребни за
утврдување на основаноста на ова барање.

Македонски Телеком АД Скопје
Напомени:
1. Ова барање може да го поднесе само корисник на услуги кој има засновано претплатнички однос
со МКТ и чии податоци се евидентирани во неговите системи. Истото не може да да биде
поднесено во име и за сметка на друго лице, освен со приложено нотарски заверено
полномошно за оваа намена. Злоупотреба на туѓи лични податоци е казнива по закон.
2. МКТ има право да ве контактира за проверка на идентитетот, наводите и основаноста на
барањето.
3. МКТ ќе постапи по ова барање без одлагање, согласно роковите утврдени во Законот за заштита
на личните податоци.

