
НАВИГАТОР ИТС дооел
бул.Партизански Одреди бр.107 1000

Подружница 1, Скопје
ЕМБС: 7392222 / ЕДБ: 4080019585830

Документ број: 02/030821
И З Ј А В А за согласност за обработка на лични податоци

Јас долупотпишаниот/та _____________________________________________ (име и презиме)

од ___________________________________ (адреса на живеење), ____________________________

(и/или други лични податоци доколку е потребно, пример: датум на раѓање; мобилен
телефон, e-mail, ..), изречно изјавувам дека се согласувам моите лични податоци да се
обработуваат од страна на Друштвото Гиззо Консалтинг дооел со седиште Боцилово, бр. 357,

општина Босилово, во согласност со прописите за заштита на личните податоци, а исклучиво
за намената и целта за која ја давам оваа согласност и воедно се согласувам тие да бидат
обработени во печатена (и/или електронска форма), а за сето наведено изјавувам дека сум
претходно информиран на недвосмислен и јасен начин.

Целите на обработката на моите лични податоци за кои ја давам оваа согласност е
моите дадени лични податоци да се искористат за стапување во деловен однос со друштвото.

Податоците ќе се користат да се креираат потребните документи за деловниот однос и да
имаме меѓусебни контакт испорака на производи и услуги и информации за деловна
комуникација..

Со потпишување на оваа изјава потврдувам дека сум информиран/а за идентитетот на
контролорот, целите на обработката, категориите на корисници на личните податоци,

задолжителноста на давање на одговорите на прашањата и можните последици доколку не се
даде одговор.

Известен/а сум дека оваа согласност, како и личните податоци кои се обработуваат
можам во секое време да ја повлечам, бесплатно и со користење на едноставни средства.

Место __________,

Полно име и презиме
Датум __________ година

Потпис _____________

Со почит,
НАВИГАТОР ИТС дооел
бул.Партизански одреди бр.107, Скопје

GARMIN authorized dealer store
shop@garmin.mk / www.garmin.mk

контакт 076 306 200

Друштво за информатичка технологија  НАВИГАТОР ИТС дооел
www.garmin.mk : shop@garmin.mk +389 76 306 200, +389 76 306 300, +389 78 306 200
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