Политика за приватност на личните податоци при користење на
производот Моја банка (мобилно банкарство)
Оваа политика за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој
Охридска банка АД Скопје (во понатамошниот текст Банката) ги обработува
податоците собрани од клиентите (физички лица) при користење на производот
Моја банка. Оваа политика за приватност се однесува единствено за Моја банка
и не се однесува за личните податоци што се обработуваат на други начини.
 На кој начин се врши обработката на личните податоци?
Банката во своето деловно работење ги користи законските и
општоприфатените норми за заштита на личните податоци на граѓаните. При
обработката на личните податоци од збирките на податоци што Банката ги
оформува за вршење на својата дејност се применуваат општите принципи за
заштита на приватноста на личните податоци на секој субјект.
При оформувањето на збирките со лични податоци за вршење на својата дејност
Банката се води од следниве принципи:
 Личните податоци се прибираат и обработуваат правично и во согласност
со Законот.
 Личните податоци се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени
цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели.
 Личните податоци се собираат во обем соодветен на целите за кои се
прибираат, складираат и обработуваат.
 Во натамошната обработка, личните податоци треба да бидат точни,
целосни и ажурирани, по потреба со примена на мерки за бришење или
коригирање на неточните или нецелосните податоци, имајќи ги предвид
целите за кои се собрани.
 Личните податоци ќе се чуваат во форма што обезбедува идентификација
на соодветниот субјект не подолго од со закон предвидениот рок за
исполнување на целите за кои податоците се прибираат.
 По истекот на рокот за чување, личните податоци може да се
обработуваат за историски, научни или статистички цели.
 При обработката на податоците по истекот на рокот за чување мора да се
почитува правото на заштита на приватноста, личниот и семејниот живот
на субјектот чиишто се тие лични податоци од нивно неовластено
користење и во најкраток рок мора да се изврши нивно анонимизирање.
 Охридска банка, како контролор, одговара за квалитетот на личните
податоци.
 Примена на соодветни организациони и технички мерки за
обезбедување на тајноста и за заштита на обработката на
личните податоци
Личните податоци кои ги прибира, во обем утврден со деловните и други потреби
и според за тоа добиената согласност на субјектите на личните податоци,
Банката е должна да ги третира како класификувани информации и да ги
примени организационите и техничките принципи и средства за нивна заштита
од намерно или ненамерно губење, преправање, неовластено
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пристапување или користење. Притоа, Банката ги користи истите организациони
и технички средства што ги користи за заштита на информациите за деловното
работење ако со нив се обезбедува соодветен степен на заштита или применува
специфични мерки приспособени на потребите за заштита на личните податоци.
Охридска банка нема да ги продава или пренесува личните податоци на трети
лица, освен во случаите предвидени со закон или ако тоа е неопходно за
извршување на деловните операции за коишто се прибрани личните податоци.
Преносот на личните податоци се врши со обезбедување на соодветен степен
на заштита на личните податоци, специфичен за методот и медиумот со кој се
врши преносот, за да се спречи можноста за нивно читање при преносот.
 Кои податоци се обработуваат?
За време на користење на производот Моја банка, Вашата приватност целосно
се почитува.
Банката ги обработува Вашите лични податоци (личните податоци за
идентификација, контактните информации, податоците за трансакциските
сметки, производите што се користат и трансакциите) според согласноста што
сте ја дале во Банката за обработка на Вашите лични податоци.
 За кои цели се користат личните податоци и информации?
Вашите лични податоци ги обработуваме за да овозможиме користење на
можностите што ги нуди производот Моја банка:
- Платен промет во земјата.
- Увид во трансакциските сметки, депозити, картички и кредити што ги
користите како клиент.
- Менувачко работење.
 Промени во политиката за приватност на личните податоци
Банката има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните
податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување
на производот Моја банка и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот
на оваа страница. Клиентот прифаќа и се согласува дека е негова одговорност
периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за
промените.
 Прифаќање на условите
Со користење на производот Моја банка клиентот се согласува со одредбите од
оваа политика за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, Ве
молиме да не го користите производот.
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