
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обуката е наменета за:  
 

► Офицери за заштита на лични податоци; 

► Менаџери за заштита на лични податоци и управување со ризици; 

► Проект менаџери за заштита на лични податоци; 

► Одговорни лица за управување со безбедност на информации и 

управување со инциденти; 

► Консултанти кои сакаат да ги подготват и подржат организациите 

во спроведување на барањата за усогласување со GDPR. 

 

ОБУКА за GDPR Practitioner и DPO - Data Protection 

Officer - офицер за заштита на лични податоци 

Мобес Квалитет под акредитација на 
Exemplar Global организира: 

 

Датум на обуката: 28.02 до 02.03.2019 год. 
Краен рок за пријавување: 25.02.2019 год.  

 

Обезбедете го Вашето присуство на обуката преку пријавување на: 

contact@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk 

 

+389(0)25 29 77 05;    +389(0)23 10 36 71   +389 75 53 10 77 

Придобивки од обуката: 
 

► Темелно разбирање на концептот и барањата на GDPR; 

► Разбирање на целта, содржината на GDPR; 

► Ќе се стекнете со потребните знаења за успешна имплементација 

на безбедносни, технички и организациони мерки за заштита на 

личните податоци согласно барањата на GDPR; 

► Поврзаност на GDPR со ISO27001 (ISMS) и ISO22301 (BCM); 

► Разбирање на Упатството за проверка на усогласеност согласно 

принципите на аудит ISO19011; 

► Меѓународно признат сертификат (ЕXEMPLAR GLOBAL). 

► Доколку се пријават три или повеќе кандидати од иста 

организација - попуст од 10%. 

 

 

 

Што е GDPR? 
 

Парламентот на ЕУ по четиригодишна подготовка и расправа, на 14 

април 2016 година, ја одобри регулативата 2016/679 GDPR (General 

Data Protection Regulation). 

GDPR (General Data Protection Regulation) е уредба донесена на ниво 

на Европска Унија, која се однесува на заштита на личните податоци 

и информации и се применува од 25.05.2018 година. 

Новата ЕУ регулатива (GDPR) се однесува на: 

► сите организации / компании кои имаат барем еден корисник од ЕУ; 

► сите организации и бизниси основани во ЕУ, независно дали вршат 

обработка на податоци во ЕУ или не;  

► организации кои не се основани во ЕУ, но нудат производи и/или 

услуги во ЕУ; 

► “cloud” сервис провајдери.  

mailto:contact@mobeskvalitet.mk


 

ПРИЈАВА 

 
 

 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА:    

Назив на организацијата:    ЕДБ:  

Адреса:   

Тел/Факс:  E-mail:  

 

ЗА КАНДИДАТОТ:    
Име и презиме:  Телефон:  
Функција:  Мобилен:  
Образование:  E-mail:  

 

 
Доколку имате бил какво искуство од споменатите стандарди, Ве молиме наведете:  
 
 
 

 
 

ЦЕНОВНИК:  
 

               

GDPR - Practicioner              320 EUR

  DPO - Certified Data Protection Officer              590 EUR 

 *За 3 и повеќе од 3 кандидати од иста организација следува 10% попуст

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Плаќањето се врши во денари: 1 EUR – 61,80 ден                   * Цените се без пресметан ДДВ (18%)
 
Краен рок за пријавување: 5 денa пред почеток на обуката 
 
Ден:_______________ Пријавата e важечка без печат и потпис 

 ОЗНАЧЕТЕ ЗА КОЈА КОМПЕТЕНТНА ЦЕЛИНА СЕ ПРИЈАВУВАТЕ:  

GDPR - Practicioner DPO - Certified Data Protection Officer         
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