
Известување за заштита на приватноста на клиентите на Стопанска банка а.д. 

Битола 
 

Во Стопанска банка а.д. Битола заштитата на приватноста и 

личните податоци на нашите клиенти е поставена на многу 

високо ниво и на истото се придава особено значење. Од таа 

причина со ова Известување сакаме да Ве информираме кои 

Ваши лични податоци ги собираме, за која цел, како и колку 

време ги употребуваме, како и кои се Вашите права.  

Ова Известување за приватост на клиентите се применува за сите 

услуги и производи на Банката чие користење подразбира 

обработка на лични податоци на нашите клиенти.  

  

Кој е одговорен за обработка на вашите лични податоци? 

Контролор на вашите лични податоци е: 

•    Стопанска Банка а.д. Битола, ул. Добривоје Радосављевиќ бр. 

21 Битола (во натамошниот текст: Банката). 

 

Кому може да се обратите за дополнително објаснување или 

информации за обработка на Вашите лични податоци и 

Вашите права? 

Во Банката е назначено одговорно лице за заштита на личните 

податоци – Офицер за заштита на личните податоци, кое е на 

располагање по пат на: 

•    е-маил: ozlp@stbbt.com.mk или 

•    по пошта: Стопанска Банка а.д. Битола, ул. Добривоје 

Радосављевиќ бр. 21 Битола, со назнака до Офицерот за заштита 

на личните податоци.  

 

Кога можеме да ги обработуваме вашите лични податоци? 

   1. За склучување и реализирање на договори со Вас  

Во Банката, личните податоци ги обработуваме за одобрување и 

користење на одредени банкарски услуги и за преземање на 

мерки пред склучување на договорот (на пример, за отварање на 

трансакциска сметка, за користење производи за штедење, за 

кредити, гаранции, депозити, пласмани, гаранции, менување 

девизи одржување на контакт со клиенти преку различни канали 

и слично. 

 

    2. Кога тоа од нас го бара некој закон   

Во Банката, личните податоци се обработуваат за исполнување на 

одредени законски обврски, особено оние кои го опфаќаат 

банкарското работење. На пример, Банката може да бара, но и да 

дава податоци за вработување, движна и недвижна сопственост, 

побарувања, удели, акции и други хартии од вредност, броеви на 

трансакциски сметки во други банки, и други податоци кои се 

неопходни за исполнување на некоја законска обврска на Банката 

 

    3. Кога за тоа постои легитимен интерес на Банката  

Во Банката, личните податоци се обработуваат и кога за тоа 

Банката има легитимен интерес, при што внимателно го 

проценуваме односот помеѓу нашиот легитимен интерес и 

вашето право на приватност и заштита на личните податоци. 

 

Во следните случаи ги обработуваме Вашите лични податоци 

затоа што имаме легитимен интерес: 

    • при мерки за спречување, регистрирање и истражување на 

измами и други штетни однесувања, вршење на видео надзор и 

други слични мерки, особено при можности за докажување на 

трансакции и обезбедување на сопственоста на вработените и 

клиентите, при заштита на информацискиот систем на Банката и 

•    социјални мрежи 

Ние користиме социјални мрежи, како на пример Фејсбук, за 

продажни понуди, и иако ние не ги чуваме податоците кои се 

објавени на вашиот профил, сепак ги користиме за да можеме 

подобро да ги нудиме нашите производи и услуги, секако, само 

доколку вие при вашето користење на социјалните мрежи се 

согласите на тоа. 

Во врска со колачињата на трети лица, ние нудиме подобрено 

корисничко искуство, споделување на содржината преку 

различни социјални мрежи и прилагодување на понудата 

согласно важите желби и потребни кои произлегуваат од 

вашето претходно пребарување по интернетот, секако, доколку 

сте се согласиле за ваков вид на обработка. Податоците кои се 

собрани преку овие колачиња се на располагање на Банката и 

на други понудувачи на услуги. 

 

•    евиденција на комуникацијата 

Кога Вие не повикувате преку телефон, пред почетокот на 

разговорот ние можеме да Ве известиме дека разговорите се 

снимаат. Во други случаи, ние сме обврзани согласно закон да 

ги снимаме разговорите бидејќи на тој начин ние ќе имаме 

потврда дека сме постапиле согласно вашите упатства, односно 

дека договорот е извршен на важечки начин и дека постапуваме 

согласно нашите правни обврски.   

 

•    геолокациски податоци 

Информациите за извршени плаќања преку Банката (дебитна, 

кредитна картичка, електронско и мобилно банкарство) и 

апликациите кои се користат за мобилно банкарство содржат 

геолокациски податоци. Овие податоци детално ги одредуваат 

GPS координатите (или адресата), одредени трансакции во 

зависност од физичката локација на терминалот преку кој се 

врши плаќањето. Ние можеме да ја издвоиме локацијата од 

посебните логови при вашата најава. Ние користиме 

геолокациски податоци кога ќе ја посетите нашата интернет 

страница и кога ја користите мобилната апликација на Банката, 

со цел да ви понудиме контакт информации и да ви помогнеме 

да ja побарате најблиската експозитура или банкомат.  

 

•    информации во врска со вашата кредитна способност 

Кога Вие од нас ќе побарате кредит, ние имаме законска 

обврска да ја провериме вашата кредитна способност. Овие 

информации ги користиме за да ја пресметаме вашата кредитна 

способност или можноста вие да ги исполните обврските 

спрема Банката. При проверка на Вашата кредитна способност 

ние користиме информации кои се зачувани во нашите системи 

(пример: податоци за работењето со вашата лична сметка, 

отплата на кредит во минатото) и системите на нашите 

договорни обработувачи на податоци (на пример од 

осигурителни компании). Врз основа на овие податоци ние 

можеме да Ви понудиме кредит за кој сме процениле дека е 

најсоодветен за вас. 

 

•    надворешни извори 

Ние сакаме да се увериме дека нашата понуда ќе ви одговара 

на Вас, затоа и понекогаш користиме податоци од надворешни 

извори во случај кога нашите сопствени податоци не се 

доволни за да извршиме прецизно таргетирање. Ваквите извори 
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слично, 

    • при развој и управување со понуди, 

    • при комуникација со правни лица, 

    • за истражување на пазарот, изработка на деловни анализи и 

анализи за донесување на деловни одлуки. 

 

    4. Кога имате дадено согласност за обработка на Вашите лични 

податоци  

Обработката на личните податоци може да се заснова и на Ваша 

согласност која сте и ја дале на Банката за да ги обработува 

вашите лични податоци за одредени цели, и тоа: 

    • за спроведување на маркетинг активности, како што се 

актуелни новости, известувања за понуди, поволности, настани, 

наградни игри и слично;  

    • за спроведување на анкети и ппрашалници за испитување на 

задоволство. 

 

Начела на обработка на личните податоци 

Законитост, правичност и транспарентност 

Банката обезбедува законит, фер и транспарентен начин на 

обработка на личните податоци, со помош на следните мерки: 

 

    1) јасен и прегледен начин на информирање на лицата на кои 

се однесуваат личните податоци за целта, начинот и категориите 

на лични податоци уште во фазата на собирање на личните 

податоци; 

    2) обработката е потребна за реализирање на договор кој што 

Банката го склучува со лицето чии што податоци ќе ги обработува 

(на пример, клиенти и потенцијални клиенти), за исполнување на 

законска обврска на Банката, реализирање на проценет легитимен 

интерес или при дадена согласност од лицето; 

     

Ограничување на целта 

Банката врши обработка на личните податоци за цели кои се 

конркетно утврдени, оправдани и законити. Натамошна 

обработка на личните податоци за цели различни од првичната е 

дозволена само доколку за таа цел постои законски основ. 

 

Минимален обем на податоци  

Банката при собирање на лични податоци ќе ги собере само оние 

лични податоци кои што се неопходни за исполнување на 

конкретната цел.  

 

Точност 

Банката ја обезбедува точноста на личните податоци со 

воведување на проверки, редовно ажурирање и корегирање на 

неточните или нецелосните лични податоци. 

 

Ограничен рок на чување 

Роковите на чување на податоците на Банката се утврдени со 

интерни акти на Банката за чување на документиран материјал, и 

тоа на начин што се чуваат согласно законски предвидените 

рокови и во рамки на роковите. 

 

Интегритет и доверливост 

Банката има имплементирано технички и организациски мерки за 

обезбедување на личните податоци, при тоа следејќи ги 

закоснките одредби, добграта практика и одредбите од ISO 

стандардите.. 

 

Дополнително, Банката има имплементирано систем за 

управување со безбедносни информации и настани (SIEM) со цел 

првенствено вклучуваат јавни регистри и евиденции (на 

пример: Централен регистар).  

 

•    анкети, истражување и тестирање на корисници 

Нас ни е важно мислењето на нашите клиенти во врска со 

постоечките услуги, како и услуги кои сакаат да ги користат. За 

овие цели, ние спроведуваме анкети за истражување на 

пазарот. На овој начин доаѓаме до просечни резултати кои 

претставуваат цела група на анкетирани лица. При развој на 

нови услуги, ние користиме поинаков пристап, односно ги 

прашуваме клиентите за мислење во врска новите верзии на 

апликациите и спроведуваме т.н. тестирање на корисниците, 

како би можеле да утврдиме дали тие новата услуга ја сметаат 

за привлечна и едноставна за користење.  

•    податоци и информации кои ги обработуваме, за да 

можеме да ги исполниме нашите законски обврски  

Тоа се податоци кои мораме да ги собираме, вреднуваме и 

чуваме во одреден временски рок, за да можеме да постапиме 

во согласност со нашите законски обврски. На пример, таква е 

обврската за архивирање на податоци, или чување на податоци 

заради спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам, и слично. Таквите податоци, на пример, може да се 

однесуваат на висина на вашиот приход, поврзани субјекти, 

државјанство, адреса на престојување, политичка изложеност и 

слично. Ваквите податоци, може да ги користиме и за други 

цели, доколку за тоа имаме ваша согласност или некој друг 

законски основ. 

  

Кој може да ги користи податоците кои што сте и ги 

доставиле на Банката? 

 

•    вработени во банката  

Вашите лични податоци се чуваат во системите на Банката и 

само одредени вработени лица, на кои тие податоци им се 

неопходни за извршување на своите работни задачи, имаат 

пристап до нив. Тоа значи дека личните податоци кои сте му ги 

дале на банкарскиот службеник, ќе им биде на располагање и 

на други вработени лица во Банката.  

 

•    обработувачи 

Освен вработените во Банката, пристап до Вашите лични 

податоци може да имаат и вработените лица кај 

обработувачите на Банката. Банката со обработувачите 

склучува договори во кои се договараат дека вработените лица 

кај обработувачот мора да се под обврска да ја чуваат 

доверливоста на вашите лични поподатоци. На пример, 

компанијата која што ги изработува вашите платежни 

картички.  

  

•    надлежни државни органи  

Во одредени случаи пропишани со некој закон, вашите лични 

податоци ги доставуваме, односно за нив ги известуваме 

надлежните државни органи (на пример, УЈП, Управата за 

финансиско разгузнавање, Народна Банка на РСМ, итн.)  

 

Детални информации за корисниците, обработувачите и 

државните органи може да добиете на барање од нашиот 

Офицер за заштита на личните податоци. 

  

Како ги обработуваме вашите лични податоци? 



рано откривањена безбедносни настани кои би можеле да ја 

загорзат безбедноста на личните податоци.  

 

  

Како ги собираме вашите лични податоци? 

Банката ги собира личните податоци преку три главни канали: 

    • Директно од лицата кому се однесуваат личните податоци, 

на начин што тие самите ни ги даваат. Најчест пример за ваквото 

собирање на лични податоци е при поднесување на Барање за 

конкретна услуга или производ. Исто така, на овој начин 

собираме лични податоци и при комуникација со лицето преку 

контакт центар, интернет портал, социјални медиуми, при 

решавање приговори и слично. 

    • Собираме лични податоци кои настануваат автоматски 

кога лицето кому се однесуваат личните податоци користи 

услугио и/или производи на Банката. Такви податоци се на 

пример, податоците за направени трансакции, начин на 

користење на одредени услуги и производи на Банката, IP адреси, 

и слично. 

    • Собираме лични податоци од јавно достапни извори како 

што се, на пример, податоци од централен регистар.  

 

Предуслов за било какво собирање на лични податоци е постоење 

на соодветен законски основ за обработка на тие податоци. 

  

Кои податоци ги собираме и обработуваме? 

Банката, на своите клиенти им ги обработува следните категории 

на лични податоци: 

    • основни идентификациони лични податоци и контакт 

податоци 

Вашите лични податоци, како што се: име и презиме, датум на 

раѓање, место на живеење, единствен матичен број, телефонски 

број и/или е-маил, ни се потребни за да ве идентификуваме и да 

ве комуницираме.  

 

    • социјалдемографски податоци  

Тоа се стандардни статистички податоци, како што се возраст, 

адреса на живеење, пол, степен на образование, приходи и 

слично. 

 

    • податоци за правни лица  

Кога поднесувате барање за кредит, мора да го наведете и Вашиот 

извор на приход. Доколку сте вработени, ќе биде потребно да го 

наведете својот работодавач, ако сте управител да го наведете 

името на компанијата и слично. Причина за тоа е што ни е 

потребна информација за тоа кој Ве вработил или сте 

самовработени. 

 

    • трансакциски податоци  

Нашите системи го евидентираат секое плаќање кое ќе го 

направите преку својата сметка, со својата платежна картичка, 

преку интернет или мобилно банкарство, како и секое 

подигнување на готовина на банкомат, сите трансакции кои ќе ги 

направиме на ваше барање, како и плаќања пренесени на ваша 

сметка. Секоја трансакција содржи и дополнителни информации, 

како на пример, износ на трансакција, број на сметка, име и број 

на ПОС терминал, адреса на трговец и датум и време на плаќање.  

 

•    податоци за каналите и апликациите кои ги користите  

Вие можете да стапите во контакт со Банката преку различни 

канали на комуникација и продажни места (телефон, интернет 

банкарство, интернет, мобилната апликација на Банката итн). 

Податоците во нашата Банка се обработуваат хартиено или 

електронски (автоматизирано). 

 

Колку долго ги чуваме вашите лични податоци? 

Периодот на чување на личните податоци зависи од основот и 

целта на обработка на одредени лични податоци. Личните 

податоци се чуваат само онолку колку што е тоа пропишано, 

односно дозволено и потребно за осварување на целта заради 

која личните податоци биле собрани. По исполнување на целта, 

ако не постои друг законски основ личните податоци се 

бришат, уништуваат или анонимизираат (освен ако не се 

потребни за остварување, или спроведување на некое правно 

барање).  

  

Кои се вашите права во однос на заштитата на личните 

податоци? 

Право на пристап 

Имате право да добиете потврда за тоа дали се обработуваат 

вашите лични податоци, како и да добиете пристап до вашите 

лични податоци и дополнителни информации кои се 

однесуваат на обработката на личните податоци. 

 

Право на исправка  

Доколку сметате дека било кои лични податоци кои ги 

собираме се неточни или нецелосни, имате право да побарате и 

добиете исправка на неточните податоци или дополнување на 

нецелосните лични податоци.  

 

Право на бришење  

Имате право да побарате да се избришат Вашите лични 

податоци, а ние тоа барање ќе го прифатиме доколку личните 

податоци повеќе не се потребни за исполнување на целите, 

доколку приговорите на обработката и не успееме да докажеме 

дека нашиот легитимен интерес е поголем од вашите основни 

слободи и права, и доколку личните податоци се обработуваат 

незаконски. 

 

Право на повлекување на согласноста 

Имате право да ја повлечете дадената согласнос во секое време, 

без да се влијае на законитоста на обработката која била 

заснована на согласноста пред истата да биде повлечена. 

 

Право на преносливост  

Имате право да ги добиете Вашите лични податоци во 

структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат 

при што имате право да ги пренесете тие податоци на друг 

контролор. При остварување на правото на преносливост, вие 

имате право да добиете директен пренос на личните податоци 

од еден контролор на друг, ако тоа е технички возможно. 

 

Право на ограничување на обработката на вашите лични 

податоци  

Имате право да побарате обработката да запре додека се 

утврдува точноста на податоците, додека се проверува дали 

легитимниот интерес преовладува над вашите основни права и 

слободи и слично. 

 

Право на приговор 

Имате право на приговор доколку сметате дека не ги 

обработуваме Вашите лични податоци на соодветен начин. 

Вашиот приговор ќе се земе во разгледување само за оние 

обработки кои ги вршиме врз основа на легитимен интерес на 



Кога се најавувате, вршите трансакции и други активности, 

вашиот уред автоматски ја испраќа вашата IP адреса на серверот 

на Банката на кој Вие пристапувате. На овој начин ние можеме да 

го регистрираме бројот на мрежата и подмрежата во која се наоѓа 

вашиот уред. Доколку сте ги поставиле колачињата во вашиот 

интернет пребарувач кој го користите во моментот, тие Вам ќе ви 

овозможат непречено користење на интернет страницата, 

вклучувајќи ги сите функционалности и подобро корисничко 

искуство. Повеќе информации за користење на колачињата 

можете да прочитате на интернет страницата www.stbbt.mk. Ние 

можеме да го утврдиме и времетраењето на најавата, кои 

активности сте ги извршиле во апликациите, кои податоци сте ги 

внеле во обрасците, а сето ова го правиме од безбедносни 

причини. Информациите поврзани со вашиот оперативен систем 

и неговата верзија, како и техничките податоци во врска со 

уредите кои ги користите, на нас ни помагаат да обезбедиме 

правилно прикажување на нашата интернет страница на вашите 

уреди, бидејќи само така можеме постојано да ги подобруваме 

услугите и да ги прилагодуваме на вашите технички потреби.  

 

•    информации за вашето користење на услугите на Банката 

и другите членови на групацијата  

При користење на мобилното и електронското банкарство, ние 

собираме информации за опциите кои сте ги избрале (избраните 

полиња, типот на податоците кои сте ги пополниле, обрасците 

итн). Ние обработуваме податоци за тоа колку често се најавувате 

на апликацијата за мобилно и електронско банкарство, дали сте 

извршиле некоја активност, кога сте се најавиле (пр. Вршење на 

плаќање, состанок со вработен од банката). 

 

•    контакт со Банката и поплаки 

 Ние водиме евиденција за нашите контакти со Вас, посебно за 

датумот (може и за времето) на контактот и поводот за 

комуникацијата. Ова се однесува на сите типови на контакти 

(телефон, СМС порака, пошта, поплаки, електронска пошта, 

филијала и друго). Овие контакти ги евидентираме за да не Ве 

контактираме повеќе пати за иста тема. Кога ќе Ве известиме за 

понуда, ние чуваме податок во врска со тоа дали вие сте ја 

прифатиле понудата или не, со цел да не ви ја нудиме таа понуда 

повторно. Од истите причини ние чуваме податоци поврзани со 

разговорите кои вие ги имате со вработените од Банката.  

Банката. 

 

  

Како да ги остварите своите права? 

Заради полесно остварување на Вашите права, на нашата 

интернет страна го имаме објавено образецот за барање на 

остварување на вашите права. Исто така, образецот може да го 

добиете и во сите експозитури на Банката.  

Барањето мора да биде уредно потполнето и потпишано.  

Своето Барање може да го доставите лично во било која 

експозитура на Банката, по пошта на адреса на Банката ул. 

Добривоје Радосављевиќ бр. 21 Битола со назнака до Офицерот 

за заштита на личните податоци или на е-маил ozlp@stbbt.mk; 

На наведените канали за комуникација може да поставите и 

било какво прашање поврзано со Вашите лични податоци. 

Банката ја презема обврската да Ви изврши идентификација, а 

со цел да се осигура дека Вие сте лицето чии што лични 

податоци ги барате. 

   

Поднесување барање до Агенцијата за заштита на личните 

податоци 

Надлежно тело за заштита на личите податоци во Република 

Северна Македонија е Агенцијата за заштита на личните 

податоци  - www.dzlp.mk). 

Ве известуваме дека до Агенцијата за заштита на лични 

податоци може да поднесете приговор за начинот на нашата 

обработка на вашите лични податоци. 

  

Дополнителни информации 

Оваа Известување ќе биде објавена на веб страната на Банката, 

веб страната за електронско банкарство и на мобилното 

банкарство. Исто така, за клиентите кои прв пат ќе стапат во 

деловен однос со Банката, примерок од оваа Известување ќе им 

биде доставена од страна на службеникот на Банката во 

хартиена верзија.  

Банката го задржува правото да ја менува или дополнува оваа 

Известување , за што соодветно ќе ги извести своите клиенти. 

За се што не е посебно опфатено со оваа Известување , 

Општите услови или договорите кои што сте ги склучиле со 

Банката, се применуваат соодветните законски одредби. 
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