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PRIVACY POLICY
ATS GROUP Ltd. Skopje
St. 1550 no. 17 Industrial Zone Vizbegovo, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel.: +3892 2603 923 E-mail: info@ats.com.mk
ATS GROUP Ltd. SKOPJE focus significant attention to the protection of personal data in every
aspect, by applying the standards set by the laws and by-laws for personal data protection in
the Republic of North Macedonia, as well as the internal acts of the company.
This privacy policy provides general information about the processing of personal data when
you visit our website (hereinafter “the website”) and / or when you use it in other ways or when
you register on it. This privacy policy is in accordance with the Law on Personal Data Protection
of the Republic of North Macedonia, published in the Official Gazette issue no. 42 on 16.2.2020.
All references to ‘our’, ‘us’, ‘we’, or ‘company’ within this policy and within the opt-in notice are
deemed to refer to ATS GROUP Ltd. SKOPJE and its subsidiaries, as appropriate.

What is personal data?
Personal data is information about an identifiable individual, as defined by applicable law, such
as name, email address and telephone number. The collected data can be processed for the
following purposes:
•
•
•
•
•
•

To provide you with the requested service, i.e. to provide you with information about ATS
Groups’ products and services
For other purposes for which you have requested, asked a question or agreed, unless
otherwise provided by law;
For sales and supply of goods and services order taking, delivery execution, invoicing, payment
allocation, to provide or receive the requested goods and services and for marketing and
promotional initiatives.
Job application or to consider the possibility of new employments if the subject addresses
or apply for a job through the website of ATS Group Ltd.
To analyze the visits on our website, identify the interests of the users and to maintain the
information security of our website.
Read more about ATS’ cookie policy on this (link)
Neither we, nor our partners will transfer your personal data to third parties in any form unless
we obtain your consent or are legally bound to do so.

Time limit for retention of your personal data
Your data will only be stored for as long as necessary to meet all of the above purposes. Your
personal data will not be stored in a form that allows you to be identified longer than necessary
to achieve the purpose for which it was collected or processed. If you have given your consent,
we will process your personal information until you withdraw your consent.
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Contacting us and your rights to access and update your personal data
Accessing, updating and deleting data You have the right to request from ATS Group Ltd. Skopje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- right to access to your personal data
- the right to submit a request for access to your personal data
- right to rectification
-right to ask to erase your personal data under certain conditions determined by law;
-right to restrict processing of your personal data
-right to data portability - the right to receive your personal data in a structured format
-right of objection
- right of objection based on a specific situation
-right to withdraw the consent.

Users aged 18 and under

If you are aged 18 or under, please get your parent’s or guardian’s permission before you provide
any personal data to us.
Users without this consent are not allowed to provide us with personal data!
Inform us if you would like to restrict the data processing or object to the processing of personal
data, we hold about you. If you wish to do this, please contact us info@ats.com.mk or dp.officer@
ats.com.mk. You are also entitled to provide the personal data we hold about you to another
service provider of your choice.

Withdrawing the consent
In case we asked you for your consent to process personal data we hold about you; you can
withdraw your consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on
consent before the withdrawal. If you wish to do this, please contact us info@ats.com.mk or
dp.officer@ats.com.mk.

Lodge a complaint
You have the right to lodge a complaint before the national data protection authority by sending
your claim to it. Country Data Protection Authority contacts can be found at www.dzlp.mk

Contact us
If you have any comments relating to our use of your personal data or any questions about
this Privacy Policy and Cookie Policy, please contact us using the following e-mail addresses:
info@ats.com.mk or dp.officer@ats.com.mk. We welcome your questions and any suggestions
you may have about our Privacy Policy and Cookie Policy.
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Relation

To formally exercise your rights in relation to your personal data we process, please submit a
request or contact us using the following email address:
info@ats.com.mk or dp.officer@ats.com.mk.

Personal Data Protection Officer in ATS GROUP Ltd. Skopje
Contact our Officer responsible for personal data protection:
e-mail: dp.officer@ats.com.mk
phone +3892 2603 923
Postal address
str. 1550 no. Industrial Zone
Vizbegovo, 1000 Skopje,
Republic of Northern Macedonia
designation “personal data protection officer”.

Controller:

ATS GROUP LTD. SKOPJE
Address: str. 1550 no.17 Industrial Zone
Vizbegovo, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Email: info@ats.com.mk
Phone +3892 2603 923
Website: www.ats.com.mk

Changes to the privacy policy conditions
Privacy Policy may occasionally change. Please check the Privacy Policy and the Cookies
Policy periodically to be informed of any changes. Although we reserve the right to modify or
supplement this policy. ATS GROUP Ltd. Skopje will post an updated version of the privacy policy
on www.ats.com.mk
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АТС Гроуп ДООЕЛ Скопје
ул. 1550 бр. 17 Индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
тел.: +3892 2603 923
е-пошта: info@ats.com.mk

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ
Контрола:
АТС Гроуп ДООЕЛ Скопје ул. 1550 бр. 17 Индустриска зона Визбегово,1000 Скопје,
Република Северна Македонија
тел.: +3892 2603 923 | е-пошта: info@ats.com.mk
Компанијата АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје е целосно фокусирана и посветува особено внимание
на заштитата на личните податоци во секој аспект, преку примена на стандардите утврдени
со законските и со подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република
Северна Македонија, како и со интерните акти и одредби на компанијата. Овој документ
политика на приватност дава општи информации за обработката на Вашите лични
податоци кога ја посетувате нашата веб-страница (во натамошниот текст „страница“) и/
или кога ја користите на друг начин, односно кога се регистрирате на неа. Оваа политика
на приватност е во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република
Северна Македонија, koj e објавен во Службен весник бр. 42 од 16.2.2020 година.
Сите упатувања до ‘нашите, ‘нас’, ‘ние’, или ‘компанијата’ во рамките на оваа политика и во
рамките на известувањето за избор, се сметаат дека се однесуваат на АТС ГРОУП ДООЕЛ
Скопје, што е соодветно.

Што се лични податоци?
Лични податоци се информации за поединец кој може да се идентификува, како што е
дефинирано о применливиот закон, како што е името, е-меил и телефонскиот број.

Собраните податоци може да бидат обработени за следниве цели:
•
•
•
•
•
•
•

За да ви ја обезбедиме бараната услуга, односно да ви обезбедиме информации за
производи и услуги АТС ГРОУП ДООЕЛ;
За други цели за кои сте побарале, сте поставиле прашање или сте се согласиле, освен
ако со закон не е предвидено поинаку;
За договори за продажба и снабдување на производи и услуги за нарачка, извршување
на испорака, фактурирање, распределување на плаќања, обезбедување или примање
на бараните производи и услуги и за маркетинг и промотивни иницијативи.
Апликација за работа или за да ја разгледаме можноста за нови вработувања доколку
субјектите се обратат или аплицираат за работа преку страницата на АТС ГРОУП ДООЕЛ;
Доколку контактирате или се поврзете со нас преку социјалните мрежи;
За анализирање на посетите на нашата страница, идентификување на интересите на
корисниците и за одржување на информациската сигурност на нашата страница.
Прочитајте повеќе за политиката на колачињата на АТС Гроуп и следете го следниов
(линк)
Ниту ние ниту нашите партнери нема да ги пренесеме вашите лични податоци на трети
страни во каква било форма, освен ако не добиеме ваша согласност или ако сме законски
обврзани да го сториме тоа.
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Рок за чување на Вашите лични податоци
Вашите податоци ќе се чуваат само онолку колку што е потребно за да се исполнат сите
горенаведени цели. Вашите лични податоци нема да се чуваат во форма што дозволува да
бидете идентификувани подолго отколку што е потребно за да се постигне целта за која се
собрани или обработувани. Доколку сте дале согласност, ние ќе ги обработуваме вашите
лични податоци сè додека не ја повлечете согласноста.
Контактирање со нас и Вашите права на пристап и ажурирање на Вашите лични податоци
Пристап до, ажурирање и бришење на податоци. Вие во секој момент имате право да
побарате од АТС Гроуп право на пристап до вашите податоци:
•
•
•
•
•
•
•

право да поднесете барање за пристап до своите лични податоци,
право на исправка
право на бришење според закон
право на ограничување на обработката наВашите лични податоци
право на преносливост на податоците
право на приговор – право на приговор врз основа на конкретна ситуација
право на повлекување на согласноста.

Корисници на возраст од 18 години и помлади
Доколку сте на возраст од 18 години или сте помлади, побарајте дозвола од Вашиот
родител или старател пред да ни обезбедите лични податоци.
Корисниците без ваква согласност не смеат да ни обезбедат лични податоци!
Информирате нè доколку би сакале да го ограничите обработувањето на податоци или
за да се спротивставите на обработувањето на личните податоци кои ги имаме за Вас.
Доколку сакате да го сторите тоа, контактирајте нè info@ats.com.mk или dp.officer@ats.
com.mk.

Повлекување на согласноста
Доколку побараме Ваша согласност за обработка на личните податоци кои ги имаме за Вас,
може да ја повлечете Вашата согласност во секое време, без да влијае на законитоста на
обработката врз основа на согласност пред повлекувањето. Доколку сакате да го сторите
тоа, Ве молиме контактирајте со нас info@ats.com.mk или dp.officer@ats.com.mk

Жалба

Имате право да поднесете жалба пред Националниот орган за заштита на податоци со
испраќање на Вашето барање до Дирекцијата за заштита на личните податоци:
https://www.dzlp.mk/
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Контактирајте нè
Доколку имате некакви коментари, прашања или барања поврзани со нашето користење
на Вашите лични податоци или какви било прашања во врска со ова Известување за
приватност и колачиња, контактирајте нѐ нас користејќи ги следните е-меил адреси:
info@ats.com.mk или dp.officer@ats.com.mk
Со задоволство ги очекуваме Вашите прашања и кои било предлози кои може да ги имате
за нашето Известување за приватност и колачиња.
За официјално остварување на вашите права во однос на вашите лични податоци што ги
обработуваме, ве молиме, доставете барање до пристапот до следните е-меил адреси:
info@ats.com.mk или dp.officer@ats.com.mk

Одговорно лице за заштита на лични податоци во АТС Гроуп:
Контакт од одговорно за заштита на лични податоци
Е-пошта: dp.officer@ats.com.mk
Телефон: +3892 2603 923
Поштенска адреса: ул. 1550 бр. 17
Индустриска зона Визбегово, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Назнака: „офицер за заштита на лични податоци“.

Контролор:
АТС Гроуп ДООЕЛ

Адреса: ул. 1550 бр. 17 Индустриска
зона Визбегово, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Телефон: +3892 2603 923
Е-пошта: info@ats.com.mk
Страница: www.ats.com.mk

Како ќе се прават промени кон оваа Политика за приватност и Политиката
за колачиња
Политиката за приватност повремено може да се менува. Ве молиме периодично
проверувајте го ова Политиката на приватност и Политикта за колачиња за да бидете
информирани за какви било промени. Иако го задржуваме правото да ја изменуваме или
дополнуваме оваа политика. АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ќе постави ажурирана верзија на
политиката за приватност на www.ats.com.mk
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