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АНАЛИЗА НА РИЗИК 

во обработката на личните податоци при работата на Националното здружение за 

помош и подршка на лица со мултипла склероза - НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 

МС Скопје 

 

Соглано Законот за заштита на лични податоци, безбедноста подеднакво ги 

опфаќа доверливоста, интегритетот и достапноста на личните податоци, и истите треба 

да се согледуваат од пристап базиран на ризик, при што од нивото на ризик зависи и 

сетот на технички и организациски мерки кои Националното здружение за помош и 

подршка на лица со мултипла склероза - НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје 

треба да ги превземе за да управува со ризикот.  

1. Обработката на лични податоци со кои располага Националното здружение за помош 

и подршка на лица со мултипла склероза - НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје 

се извршува исклучиво во седиштето на Здружението. Личните податоци се чуваат на 

посебен уред за зачувување во дигитална форма (виртуелен drive) со уникатна 

лозинка, достапна само на лицата кои имаат овластување за обработка на лични 

податоци, а дел од податоците кои се однесуваат здравствената состојба односно 

работниот и пензискиот статус се чуваат во хартиена форма во сеф/ормар со клуч. 

Анализа на ризик –Физички-опипливите податоци се чуваат во сеф или ормар со клуч. 

Во овој случај како ризик се детектира кражба или губење на клучеви, каде се проценува 

низок ризик од причина што во последните 5 години работа на Здружението досега се 

нема случено такво нешто. Во случај на губење на податоци –исите се лесно достапни.   

1. Третман на ризик – Заради заштита на личните податоци физичките материјали се  

се чуваат во сеф или ормани со клуч, а дигиталните податоци се складирани на 

виртуелен диск до кој пристап има исклучиво Претседателот како овластено лице 

за управување со лични податоци. Во случај на губење на податоците исите се 

лесно достапни од изворот (субјектите на лични податоци или контролори со 

легитимно право), како и резервна дигитална копија backup. Седиштето на  

Здружението е обезбедено со клуч и во истата имаат пристап само одреден број 

на луге со потпишана изјава за тајност и заштита на личните податоци.   Заради 

заштита на личните податоци хартиените податоци истите се чуваат во сеф или 

ормани со клуч, а на електронските уреди (виртуелнaта меморија) има лозинки кои 

периодично се менуваат и се достапни само на Претседателот на Националното 

здружение за помош и подршка на лица со мултипла склероза - НАЦИОНАЛНО 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје или лице кое тој ќе го овласти. 

2. Прифаќање на ризици – Ризиците од низок степен се прифатливи за 

Националното здружение за помош и подршка на лица со мултипла склероза - 

НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје. 
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3. Нивото на влијание врз субјектот на лични податоци е ниско каде субјектот може 

да наиде на мали непријатости, кои ќе бидат надминати без никаков проблем 

(време изгубено за повторно внесување на податоци, нервози, иритации и др). 

    Анализирање на безбедносни ризици и активности на обработка на личните податоци 

1. Националното здружение за помош и подршка на лица со мултипла склероза - 

НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје располага со лични податоци на лица 

во органите на управување – Членови на Собранието, Членови на Извршниот одбр 

и Претседател на Здружението. 

2. Список и пристапници на членови на Здружението добиени со нивна согласност 

(име и презиме, адреса, телефонски број и e-mail адреса) - субјекти на личните 

податоци, а по потреба и податоци кои однесуваат здравствената состојба 

односно работниот и пензискиот статус 

Целта на обработката на личните податоци се заснова на легитимно право  Законот 

за здруженија и фондации чл.21 - 26 за лицата во органите на управување и Статутот за 

работа на Националното здружение за помош и подршка на лица со мултипла склероза - 

НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје. Обработката на лични податоци со кои 

располага Здружението се извршува исклучиво во седиштето на Здружението. Чувањето 

на податоците е во хартиена или електронска форма (CD, USB). Податоците со кои 

располага Здружението се пренесуваат на други субјекти согласно претходно наведените 

закони (кноговодствено биро и други субјекти).  Седиштето е одделено со клуч каде се 

чуваат и персоналните компјутери додека личните податоци во дигитална се чуваат на 

посебен уред за зачувување во дигитална форма (виртуелен drive) со уникатна лозинка, 

достапна само на лицата кои имаат овластување за обработка на лични податоци- 

Претседателот со потпишана изјава за тајност и заштита на личните податоци.   Заради 

заштита на личните податоци физички опипливите податоци се чуваат во сеф или ормани 

со клуч. Во случај на губење на податоците исите се лесно достапни од изворот 

(субјектите на лични податоци или контролори со легитимно право) или резервната 

дигитална копија- buckup. 

Се проценува низок ризик за нарушување на доверливоста, интегритетот или 

достапноста на личните податоци од причина што од основањето на Здружението досега 

се нема случено такво нешто. Во случај на губење на податоците исите се лесно 

достапни.   

Нивото на влијание врз субјектот на лични податоци е ниско каде субјектот може да наиде 

на мали непријатости, кои ќе бидат надминати без ниаков проблем (време изгубено за 

повторно внесување на податоци, нервози, иритации и др) 

                Прашалник за процена на влијанието на неовластено откривање 
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бр.  Прашање  Проценка  

1 Влијанието што неовластеното откривање може да го има 

врз личните податоци на поединецот (губење доверливост) 

– во контекст на деловната активност – и впишете 

соодветно проценка 

Примери на губење доверливост 

- Опремата е фрлена без да се уништат 

податоците 

- Личните податоци се погрешно испратени до 

неовластени приматели 

- Клиенти можат да пристапат до туѓи податоци 

Х Ниско 

☐Средно 

☐Високо 

☐Многу високо  

2  Влијанието што неовластеното менување на податоците 

може да го има врз личните податоци на поединецот 

(губење на интегритет) – во контекст на деловната 

активност – и впишете соодветна проценка 

Примери на губење на интегритет 

- Податоците кои се битни за точноста на 

податоците на субјектите на личните податоци 

се сменети. 

Х Ниско 

☐Средно 

☐Високо  

☐Многу високо 

3 Влијанието што неовластеното уништување или губење на 

личните податоци може да го има врз личните податоци на 

поединецот (губење на достапноста) -  во контекст на 

деловната активност – и впишете соодветна проценка 

Примери - Досието на вработениот е изгубено и 

поединецот мора да ги достави податоците повторно кај 

контролорот. 

Х Ниско 

☐Средно 

☐Високо  

☐Многу високо 

 

Највисоката вредност се смета за конечна. 

 

            Прашалник за проценката на веројатноста за појава на закана 

А) средства на контролорот  

1.  Дали неовластени лица можат лесно да 

пристапат до средствата за обработка на 

личните податоци? 

 

не 

физичката безбедност е важен 

аспект, кој доколку не е 

соодветно заштитен, може 

сериозно да ја загрози 

безбедноста. 

Б) Постапки/процедури поврзани со обработка на личните податоци  

2.  Дали улогите и одговорностите на вработените 

за заштита на личните податоци се нејасни или 

Може да резултира  со 

неовластено пристапување и 
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не се јасно дефинирани?  

 

не 

користење на ресурсите и 

загрозување на целокупната 

безбедност на системот. 

3.  Дали е јасно дефинирана употребата на 

физичките ресурси кај самиот контролор? 

 

да 

Кога употребата на ресусрсите 

не е јасно дефинирана, може 

да настанат безбедносни 

закани поради недоразбирање 

или намерна злоупотреба.  

В) Различни страни и поединци вклучени во обработката на личните податоци  

4.  Дали обработката на личните податоци се врши 

од недефиниран број на вработени?  

 

 

не 

Кога пристапот (и 

понатамошната обработка) на 

личните податоци е отворен за 

голем број на вработени, се 

зголемуваат можностите за 

злоупотреба од човечки 

фактор. Јасно дефинирање на 

пристап до личните податоци и 

ограничување на пристапот 

само на тие лица може да 

придонесе за безбедноста на 

личните податоци.  

5.  Дали страните/поединците кои се вклучени во 

обработката на личните податоци се јасно 

информирани за нивните обврски? 

 

да 

Кога вработените не се јасно 

информирани за нивните 

обврски, заканите од случајна 

злоупотреба, како што се 

откривање или уништување на 

податоците значително се 

зголемуваат.  

6.  Дали вработените кои се вклучени во 

обработката на личните податоци се обучени, 

односно имаат знаење од областа на 

осигурување на безбедност на активностите на 

обработка?  

 

да 

Кога вработените не се свесни 

за потребата од примената на 

безбедносни мерки, тие 

случајно можат да 

претставуваат дополнителни 

закани за системот. Обуката во 

голема мера ќе придонесе за 

освестување на вработените, 

како за нивнтие обврски за 

заштита на личните пдоатоци, 

така и за примена на 

специфични мерки. 
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7.  Дали страните/поединците кои се вклучени во 

обработката на личните податоци го 

занемаруваат безбедното складирање/чување 

на податоците, како и уништувањето на личните 

податоци? 

 

не 

Многу нарушувања на личните 

податоци се случуваат поради 

недостаток на мерки за 

физичка заштита, како што се 

брави и безбедносни системи 

за уништување.  

Г) Деловниот процес и обемот на обработка  

8.  Дали активностите на обработка опфаќаат голем 

обем на лични податоци за субјектите? 

 

да 

Видот и обемот на личните 

податоци може да ги направат 

активностите на обработка 

привлечни за напаѓачи.  

9.  Дали постојат посебни  најдобри практики за 

вашиот деловен сектор кои не биле соодветно 

следени?  

 

не 

 

Специфични безбедносни 

мерки за секторот обично се 

прилагодуваат на потребите и 

ризиците на конкретниот 

сектор. Напочитување на 

соодветните најдобри практики 

може да биде показател за 

лошо управување со 

безбедноста.  

 

Следејќи го овој пристап, нивото на веројатност за појава на закана може да се 

дефинира за секоја од областите на проценка, и тоа: 

- Ниско: мала е веројатноста дека заканата ќе се оствари, 

- Средно: постои разумна шанса заканата да се оствари, 

- Високо: заканата најверојатно ќе се оствари.  

 

Ниско :_мала е веројатноста за закана _ 

Средно: ______x_______ 

Високо:_______x_______ 
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Конечна евалуација – процена на ризик 

                      Влијание Х веројатност за појава на заканата = ниво на ризик  

  Нивото на влијание 

  Ниско  Средно  Високо/многу 

високо 

Можната појава 

на заканата  

Ниско   W   

Средно     

Високо     

 

 

                   ннизок ризик   среден ризик    висок ризик 

      

 

20.09.2021 година                                                                                Претседател, 

 

Ана Карајанова - Димитрушева 


