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Медиуми и лични податоци - Вовед  

• Интернет - платформа за пренос на 

медиумски содржини 

• чл.68 од ЗРД го содржи принципот за 
заштита на приватноста и достоинството 
на личноста  

• Закон за ЗЛП– пропишува обврски и за 
медиуми за почитување на личните 
податоци 
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Приватност во медиумите 

• Меморандум за соработка помеѓу СРД и 
ДЗЛП  од 2009 година 

• Операционализација на меморандумот 

• Иницијатива од СРД за поведување на 
прекршочна постапка  
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Приватност во медиумите 

•СРД при повреда на прописите за заштита 
на личните податоци и приватноста  од 
страна на електронските медиуми може 
да преземе активности по : 

            1. Службена должност  и 
            2. Претставка на граѓани или др. субјекти  
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Приватност во медиумите 

Случаи од практиката на СРД 

• Постапување по службена должност : 

o Прекршочна постапка против радиодифузер, 
поради емитувано интервју со злоупотребено 
малолетно дете без заштита на идентитет 

• Постапување по претставка:  

o Укажување  до радиодифузерот и известување до 
ДЗЛП, поради емитуван прилог за семејно 
насилство, со објавени се лични податоци  за 
членовите  на семејството 
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Приватност во медиумите 

• Причини за повредата на прописите за заштита  на 
личните податоци и приватноста: 

1. Недоволно познавање на  прописите за лични 
податоци и приватноста 

2. Недоволно познавање на начините за заштита 
на  ЛП и приватноста 

3. Недостаток на континуирана обука на 
медиумските работници 

4. Сензационализам кај одделни  медиуми 
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Медиуми и лични податоци  

• Практики со кои се обезбедува заштита 
на  ЛП: 

1.Соопштување на иницијали 

2.Изоставување  на личните  податоци 

3.Заматување на сликата 

4.Снимање зад грб 

5.Модулација на гласот  
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Медиуми и лични податоци  

Предлози и препораки  

• Интервенции во регулативата: со 
користење на методите на регулација и 
саморегулација 

• Подигнување на свеста на граѓаните за 
правото за заштита на личните податоци 
и приватноста 
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Медиуми и лични податоци  

• Подигнување на свеста на медиумските 
работници за потребата од заштита на 
личните податоци и приватноста, преку 
континуирана обука со приказ на реални 
случаи од практиката (case studies)  
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Прашања ? 
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Медиуми и лични податоци  

 

Благодарам за вниманието 
 


