
Информации за заштита на податоците 
на деловни партнери  

Обработка на податоците на деловните партнери 
Ние сме посветени на заштитата на вашите лични податоци и ги почитуваме 
важечките закони за заштита на податоци, особено Регулативата (ЕУ) 2016/679 
за заштита на физички лица во однос на обработката на личните податоци и 
слободното движење на тие податоци и за укинување на Директивата 95/46 / ЕЗ 
(Општа регулатива за заштита на податоци или „ОРЗП“) и соодветното 
романско законодавство во врска со заштитата на личните податоци и ние ги 
обработуваме вашите лични податоци само врз основа на законски одредби, 
вашиот договор за вработување или нашите легитимни интереси, или ако сте 
дале согласност.  

Во овие информации за заштита на податоците ве известуваме за тоа, кои 
информации ги обработуваме од нашите деловни партнери. За целите на овие 
информации за заштита на податоци, деловните партнери се оние компании 
или функции на лица, со кои немаме договорни односи во врска со испораката 
на нашите производи или обезбедувањето на услуги, но со кои сепак имаме 
деловните контакти и односи. Овие деловни контакти може да се користат за 
давање информации за добра и услуги во поединечни случаи или на редовна 
основа.  Деловни партнери за нас се, меѓу другото, државни или приватни 
договорни органи, носители на проекти, инвеститори, архитекти, градежни 
инженери, занаетчии и овластени експерти, кои се вклучени во градежни 
проекти или други проекти, за кои нашите производи и услуги може да бидат 
релевантни („проекти“). 

I. Кој е одговорен за обработката на личните податоци?  

Контролорот задолжен за обработка на лични податоци е УРСА РОМАНИЈА 
С.Р.Л., 031974 Букурешт, Округ 1, Бул. Фикусулуи бр. 14А, Романија. Секое 
упатување на „ние“ или „нас“ во овие информации за заштита на податоци е 
упатување на горенаведениот субјект. 

Нашето службено лица за заштита на податоците може да се контактира преку 
горенаведената адреса или преку е-маил на: privacy@ursa.com. 

II. Кои податоци ги обработуваме?  

За целите на нашето деловно работење, имено за информации за нашите 
производи и услуги, ги обработуваме податоците на нашите деловни партнери. 
Доколку овие податоци овозможуваат да се дојде до заклучок за физичко лице 
(на пример, ако обработуваме информации за трговци поединци како деловни 
партнери), тогаш тоа се лични податоци. Без оглед на правната форма на 
нашите деловни партнери, ние исто така обработуваме податоци за лицата за 
контакт на нашите деловни партнери. 



Ве молиме доставете ги овие информации за заштита на податоците на лицата 
во вашата организација, кои се вклучени во деловниот однос со нас („лица за 
контакт“). 

Основни податоци: Ние обработуваме одредени општи податоци за нашите 
деловни партнери и лицата за контакт, како и за деловниот однос со нас, 
заедно именувани како „основни податоци“. Основните податоци вклучуваат: 

 сите информации за нашиот деловен партнер, кои ние самите или трети 
лица може да ги извлечат од јавно достапни извори за нашиот деловен 
партнер (како што се име, адреса, други податоци за контакт и 
информации за проекти во кои е вклучен соодветниот деловен партнер);  

 информациите што ни се дадени од вас или од трети лица, кои работат 
со вас, доколку ги има, преку лице за контакт (како што се деталите 
наведени на визит-картичка што ни била дадена и информациите што 
дополнително ни биле доставени, како на пример преку телефонски 
повик или на состанок) и 

 сите информации собрани и обработени од наша страна при 
воспоставувањето на деловниот однос (на пример деталите за 
склучените договори).  

Податоци за деловното работење: 
Ги обработуваме личните податоци, што сме ги собрале во текот на нашиот 
деловен однос, а не само ажурирање на основните податоци, и нив ги 
нарекуваме „податоци за деловното работење“. Податоците за деловното 
работење вклучуваат:  

 информации за активностите на нашиот деловен партнер (на пример, 
проекти во кои е вклучен нашиот деловен партнер), кои можеме да ги 
добиеме сами или преку трети лица од јавно достапни извори на 
информации;  

 информации за активностите на нашиот деловен партнер, што ни ги 
доставил самиот тој или трети лица што работат со него, најверојатно 
преку лице за контакт;  

 информации за планирани или реализирани проекти со учество на 
соодветниот деловен партнер во врска со нашите производи или услуги 
или производи и услуги на трети лица.  

III.  За кои цели и на која правна основа ги обработуваме вашите лични 
податоци?  

Ги обработуваме основните податоци, податоците за деловното работење и 
податоците за користењето на веб-страницата за извршување на договорните 
односи со нашите клиенти или за преддоговорни мерки врз основа на член 6 
став 1б од ОРЗП. Без оглед на правната форма на нашите клиенти, ние ги 
обработуваме основните податоци и податоците за деловното работење во 
врска со едно или повеќе лица за контакт за целите на нашите легитимни 
интереси при извршувањето на деловниот однос врз основа на член 6 став 1 ѓ) 
од ОРЗП.  



Исто така, може да ги обработуваме основните податоци, податоците за 
работењето и податоците за користење на веб-страницата за усогласување со 
законските обврски што ги имаме. Оваа обработка се заснова на член 6 став 1 
в) од ОРЗП. Законските обврски може особено да вклучуваат откривање на 
лични податоци на надлежните (даночни) органи.  

До степенот предвиден со закон, обработуваме лични податоци (освен 
обработката за целите на деловниот однос или за усогласување со законските 
обврски) за целите на нашите легитимни интереси или легитимните интереси 
на трето лице врз основа на член 6 став 1 ѓ) од ОРЗП. Легитимните интереси 
вклучуваат:  

 процеси во рамките на групацијата за интерна администрација на 
податоци за клиентите  

 основање на или одбрана од тужби  
 спречување и истрага на кривични дела  
 одржување на безбедноста на нашите ИТ системи  
 одржување на безбедноста на нашиот деловен простор и управување со 

инфраструктурата и понатамошно развивање на нашето деловно 
работење, вклучувајќи управување со ризици.  

Доколку на физичкото лице му даде можност да даде согласност за 
обработката на личните податоци, ги обработуваме личните податоци што 
опфатени со согласноста за целите наведени во таквата согласност, врз основа 
на член 6 став 1 а) од ОРЗП.  

Имајте предвид дека:  

 изјавата за согласност е доброволна  
 недавањето изјава за согласност или повлекувањето на согласноста 

може да доведе до последици, а ние ќе ве информираме за последиците 
пред да ви биде дадена можност за давање изјава за согласност;  

 согласноста може да се повлече во секое време и повлекувањето ќе 
важи за во иднина, на пример преку доставување на известување прели 
пошта, факс, електронска пошта, користејќи ги информациите за контакт 
наведени на првата страница на ова известување за заштита на 
податоци.  

IV. Дали постои обврска за давање на лични податоци?  

Обезбедувањето на основните податоци и податоците за работењето наведени 
во делот II погоре е неопходно за влегување во и одржување на деловен однос 
со нас, освен ако е поинаку наведено пред или при собирањето на податоците. 
Без обезбедување на овие податоци, ние не сме во можност да стапиме во 
деловен однос и истиот да го одржуваме.  

Имајте го предвид нашето известување за правото да не се согласите со 
обработката на личните податоци за цели на заштита на легитимните интереси 
од точка IX. 



Ако собереме дополнителни податоци, ќе наведеме дали обезбедувањето 
такви информации се заснова на правна или договорна обврска или е потребно 
за извршување на договорот. Ние обично наведуваме кои информации може да 
се обезбедат и дека нивното обезбедување не се заснова на правна или 
договорна обврска, ниту пак се неопходни за целите на договорот. 

V. Кој има пристап до личните податоци?  

Личните податоци обично се обработуваат во рамките на нашата компанија. Во 
зависност од категориите на лични податоци, само одредени 
оддели/организациони единици имаат пристап до вашите лични податоци. 
Таквите единици ги вклучуваат, особено одделот за продажба и - ако 
податоците се обработуваат преку нашата ИТ инфраструктура - исто така и 
нашиот ИТ оддел. Врз основа на концептот за управување со улоги/права, 
пристапот до личните податоци е ограничен на функциите и до степен 
неопходни за соодветната цел на обработката. 

Ако е дозволено и до степенот дозволен со закон, вашите лични податоци може 
да ги пренесеме до приматели надвор од рамките на нашата компанија. 
Таквите надворешни приматели вклучуваат:  

 поврзани друштва во рамките на групацијата Xella,   
 други деловни партнери, на кои може да им пренесеме лични податоци 

со цел заштита на легитимните интереси на деловниот партнер, на кој се 
однесуваат пренесените податоци;  

 даватели на услуги, кои, врз основа на посебни договори склучени со 
нас, обезбедуваат одредени услуги што може да вклучуваат обработка 
на лични податоци, како и одобрените подизведувачи на нашите 
даватели на услуги;  

 приватни или јавни тела, до степен до кој сме обврзани да ги пренесеме 
вашите лични податоци врз основа на законска обврска на која 
подлежиме.  

VI. Дали користиме автоматизирано донесување одлуки?  

Во текот на деловниот однос, ние генерално не користиме автоматизирано 
донесување одлуки (вклучувајќи профилирање) во смисла на член 22 од ОРЗП. 
Ако ги применуваме овие процеси во иднина, ќе ги информираме субјектите на 
податоци одделно во согласност со применливите законски одредби. 

VII. Дали податоците се пренесуваат во земји надвор од ЕУ/ЕЕО? 

Личните податоци се обработуваат само во рамките на Европската Унија или 
Европската економска област. Немаме намера да пренесуваме лични податоци 
во други земји (“трети земји“).  

VIII. Колку долго се чуваат вашите податоци?  

Генерално, ние ги чуваме личните податоци сѐ додека имаме оправдан интерес 
за задржување на таквите податоци и притоа не преовладува интересот на 
субјектот на податоците за воздржување од понатамошната обработка. 



Дури и без оправдан интерес, ние може да продолжиме да ги чуваме 
податоците, ако постои законска обврска (на пример, за да се усогласиме со 
законските обврски за чување на податоците). Ние ги бришеме личните 
податоци дури и без барање на субјектот на податоците веднаш штом 
понатамошното чување повеќе не е потребно за целите за кои податоците се 
собрани или на друг начин обработени или ако понатамошното чување не е на 
друг начин дозволено со закон. 

Генерално, основните податоци и дополнителните податоци собрани во текот 
на деловниот однос се чуваат барем до завршувањето на деловниот однос. 
Податоците се бришат во секој случај, ако се постигнати целите за собирање 
или обработка. Сепак, тоа може да се случи и по завршувањето на деловниот 
однос со нас. Ако личните податоци треба да се чуваат за да се усогласиме со 
некоја законската обврска, таквите податоци се чуваат до завршувањето на 
соодветниот период за чување на податоците. Доколку личните податоци се 
обработуваат само за цели на усогласување со законската обврска за чување, 
пристапот до такви податоци обично се ограничува, така што податоците се 
достапни само ако се потребни за целите на обврската за чување.  

IX. Кои права ги има субјектот на податоците?  

Право на приговор согласно член 21 од ОРЗП 

Субјектот на податоците во секое време, од причини што произлегуваат од 
вашата конкретна ситуација, има право на приговор против обработката на 
неговите / нејзините лични податоци согласно член 6 став 1 (д) или (ѓ) од ОРЗП. 
Ова исто така важи и за профилирање врз основа на овие одредби.  

Во случај на приговор, ние ќе престанеме со обработката на личните податоци 
во врска со тоа лице, освен ако не докажеме дека постојат задолжителни 
легитимни причини за обработка, кои ги надминуваат интересите, правата и 
слободите на субјектот на податоците, или за воспоставување, извршување 
или одбрана од законски барања.  

Кога обработуваме лични податоци за цели на директен маркетинг, вие во 
секое време имате право на приговор против обработката на вашите лични 
податоци за целите на таквото рекламирање. Ова исто така важи и за 
профилирање, доколку тоа е поврзано со директен маркетинг. Ако доставите 
приговор против обработка за целите на директен маркетинг, вашите лични 
податоци веќе нема да бидат обработени за овие цели.  

Субјектот на податоци може  

- да побара пристап до неговите/нејзините лични податоци – член 15 од 
ОРЗП; 

- да побара исправка на погрешни лични податоци – член 16 од ОРЗП; 
- да побара бришење на неговите/нејзините лични податоци – член 17 од 

ОРЗП;  
- да побара ограничување на обработката на неговите/нејзините лични 

податоци – член 18 од ОРЗП;  



- да го искористи правото на преносливост на податоците – член 20 од 
ОРЗП;  

- да поднесе приговор против обработката на неговите/нејзините лични 
податоци – член 21 од ОРЗП.  

Горенаведените права може да се искористат против нас, на пример преку 
доставување на известување преку податоците за контакт што се наведени на 
првата страница од овие информации за заштита на податоци.  

Во случај на дополнителни прашања, субјектот на податоците може да стапи во 
контакт со нашиот координатор за заштита на податоци преку 
privacy@ursa.com. 

Дополнително, субјектот на податоците има право да поднесе жалба во врска 
со обработката на личните податоци до надлежниот надзорен орган согласно 
член 77 од ОРЗП.  

 


