
Триглав Осигурување Живот АД, Скопје      
Ул. 8-ми Септември бр.18 кат 2, Скопје    

  
 

  
БАРАЊЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ  

  
Согласно член 11 од Законот за заштита на личните податоци, Вие како лице на кое се однесуваат 

личните податоци, имате право во секое време да ја повлечете согласноста која сте ја дале за 

обработка на Вашите лични податоци, кои ги чува и обработува Контролорот (Триглав Осигурување 

Живот АД, Скопје). 

  
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО  

(Податоците кои се означени со ѕвезда се задолжителни за идентификација на подносителот на 

барањето)  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: *  

  
 

ЕМБГ: *  

  
 

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ* (задолжителен е најмалку еден контакт податок)     

Адреса:  

  

 
E-mail адреса:  

  

 
Контакт телефон:  

  

 
  

Врз основа на член 11 од Законот за заштита на личните податоци, ја повлекувам согласноста дадена 

на Контролорот (Триглав Осигурување Живот АД, Скопје) да ги обработува моите лични податоци од 

збирките, за следните цели:  
 

□ Изјавувам дека ја повлекувам мојата согласност за цели на известување преку СМС пораки и известувања 

во електронска форма 

  

□ Изјавувам дека ја повлекувам мојата согласност за обработка на моите лични податоци за цели на директен 

маркетинг  

 

Со одбележување на полињата подолу изјавувам дека не сум согласен/согласна Триглав 

Осигурување Живот АД, Скопје да ме известува за осигурителните услуги преку следните канали на 

комуникација: 

 □ пошта   _______________________________________  

 □ e-пошта   _______________________________________  

   □ СМС  _______________________________________  

□ телефон     _______________________________________  

  



  

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје      
Ул. 8-ми Септември бр.18 кат 2, Скопје    

  

□Пренесување на моите податоци во Групацијата Триглав со седиште во Република Северна 

Македонија кои вршат активности на осигурување и/или нудат финансиски услуги со цел давање на 

промотивни известувања. 

    
Друштвото Триглав Осигурување Живот АД, Скопје повеќе нема да Ве информира за поволните 
понуди и новитети на Групацијата Триглав и нема повеќе да ги пренесува Вашите податоци во 
Групацијата Триглав. 
 
Со потпишување на ова барање, потврдувате дека Вие сте подносител, како и дека информациите и 

изјавите дадени во барањето се вистинити и точни. Контролорот ги собира и обработува Вашите 

податоци наведени во ова барање исклучиво и врз основа на истото, а со цел спроведување на 

соодветна постапка за остварување на Вашето право.  

За понатамошно постапување, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје ќе Ве информира, на 

наведените контакт податоци, а Вашето барање ќе биде проследено до Офицерот за заштита на 

личните податоци кај Контролорот, на кого може да му се обратите на следната e-mail адреса: 

oficer.lp@triglavzivot.mk. 

   
  

Потпис на подносителот на барањето:  

 
  

Датум на поднесување на барањето:  

 
  
  

  

mailto:oficer.lp@triglavzivot.mk

