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ИЗJАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА 

НА БИОМЕТРИСКИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Користењето на Мобилната апликација – “ID service,operated by Evrotrust” (Апликацијата) на 

„Евротруст Технолоџис“ АД (Евротруст), ЕДБ 203397356, со седиште и адреса на управување во 

град Софија 1113, реон Изгрев, нас. Исток, ул. „Николај Хајтов”, бр.2, влез Д, кат 2, централна 

канцеларија: град Софија, бул. „Цариградско шосе“ бр. 101, кат 6, тел. (+359 2) 448 58 58, е-маил 

адреса: office@evrotrust.com, веб-страница: https://www.evrotrust.com/, и услугите кои се даваат 

преку неа се поврзани со потребата Евротруст да ги обработува Вашите лични податоци, 

вклучително и биометриските податоци, како и да донесува одлуки засновани на автоматската 

обработка на овие податоци.   

Со штиклирање на квадратчето пред полето „Давам изречна согласност според оваа Изјава за 

согласност за автоматска обработка на биометриски податоци“ и со кликнување на копчето 

„Продолжи“, Вие изразувате изречна согласност за обработка на Вашите биометриски податоци и 

за донесување на одлуки, засновани на автоматската обработка на Вашите лични податоци од 

Евротруст за целите опишани подолу. Со цел активностите за обработка на биометриските 

податоци опишани подолу да бидат законски потребна е Вашата изречна согласност. 

1. Цели на обработката на биометриски лични податоци и донесувањето на одлуки за засновани на 

автоматската обработка на лични податоци:  

 

А. Првична автоматска идентификација  

За да Ве идентификува на безбеден начин преку Апликацијата, Евротруст треба: 

• Да ги обработи Вашите биометриски податоци – се врши еднократна анализа и споредба 

на специфичните карактеристики на сликата од лицето (од видео сесија и од 

фотографија од личен документ за идентификација) и индикатори дали во видео сесијата 

за идентификација учествува жив човек; и истовремено со ова 

 

• Да донесе одлука, заснована на автоматската обработка на Вашите податоци, што има 

правно значаен резултат за Вас – потврдување на Вашата идентификација и издавање 

квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис или соодветно 

неуспешно идентификување и одбивање за издавање квалификуван сертификат за 

квалификуван електронски потпис од далечина.  

Особеност на обработката која се извршува од Евротруст е, дека таа е еднократна – завршува 

целосно во рамките на тековната сесија за идентификација и по нејзиното завршување 

обработуваните биометриски податоци автоматски се бришат. Евротруст го зачувува на безбеден и 

криптиран начин само резултатот од извршената автоматска идентификација во форма на процент 

од степенот на совпаѓање помеѓу анализираните слики, кои што не содржат никакви биометриски 

податоци.  

 

https://www.evrotrust.com/
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За време на автоматската идентификација, се генерира 3D FaceMap (биометриски идентификатор). 

Овој биометриски идентификатор се чува во безбеден криптиран простор (secure enclave) и само и 

единствено во Вашиот уред и е целосно под Ваша контрола. Евротруст во никој случај не го зачувува 

генерираниот 3D FaceMap во своите системи и нема пристап до безбедниот криптиран простор 

(secure enclave) во Вашиот уред.  

Биометрискиот идентификатор не дозволува враќање на Вашите биометриски податоци во обратна 

насока, но дозволува при секое следно активирање на фунцијата за препознавање на лицето во 

рамките на видео сесијата за идентификација во Апликацијата да биде потврдено на уникатен и 

безбеден начин, дека само и едниствено Вие се идентификувате во Апликацијата.  

Б. Повторна автоматска идентификација  

Б1. Враќање на пристап до профилот   

За да можете да го вратите Вашиот пристап до Апликацијата, вашиот профил и до издадениот 

квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис и други услуги при секоја 

преинсталација на Апликацијата, без оглед дали на истиот или на нов уред треба повторно да 

преминете автоматска идентификација и Евротруст одново да ги обработи Вашите биометриски 

податоци со анализа на специфични карактеристики на сликата од Вашто лице во рамките на нова 

видео сесија во Апликацијата – се генерира нов привремен 3D FaceMap, кој се споредува со Вашиот 

првичен 3D FaceMap (биометриски идентификатор), зачуван на Вашиот уред или соодветно во бекап 

фајл (резервна датотека) што сте го префрлиле при повторното инсталирање на Вашиот нов уред.   

Пред секој почеток на ваква повторна автоматска идентификација во Апликацијата се појавува екран 

за започнување на сесија за видео идентификација и со кликнување на копчето „I’m ready“, Вие ја 

изразувате Вашата изречна согласност за започнување на автоматската обработка на Вашите 

биометриски податоци и вршење на идентификацијата.  

Пристапот до Апликацијата, вашиот профил и веќе активните услуги (на пример веќе издаден 

квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис) се враќа(обновува) само и 

единствено доколку двата биометриски идентификатори точно се совпаѓаат – првичниот и тековниот 

3D FaceMap.  

Обработката на биометриските податоци е еднократна и веднаш по нивната споредба, 

биометриските идентификатори автоматски се бришат од системите на Евротруст и се зачувува 

само првичниот 3D FaceMap (биометриски идентификатор) во безбеден криптиран простор (secure 

enclave) во Вашиот уред, до кој Евротруст нема пристап. 

Минувањето низ повторна автоматска идентификација е единствениот начин, на кој Евротруст може 

со сигурност да утврди дека лицето што бара враќање на пристапот до Вашиот кориснички профил 

сте Вие и соодветно да го обнови. Доколку во тој момент повеќе не се согласувате да биде извршена 

обработка на Вашите биометриски податоци и со донесувањето на одлука заснована на 

автоматската обработка на Вашите лични податоци, нема да можете да го вратите Вашиот 

кориснички профил и да ја користите Апликацијата преку него. Во овој случај, доколку сакате да ги 
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користите услугите на Евротруст, можете да побарате идентификација со присуството во 

канцеларија на наш орган за регистрација.   

Б2. Потпишување на документи или електронска идентификација (со највисоко ниво на 

безбедност) 

Со цел да се гарантира највисоко можно ниво на безбедност Апликацијата не поддржува функции 

за создавање на кодови за заштита, кои бараат познавање од типот на ПИН-код. Наместо преку 

ПИН-код, пристапот до Апликацијата, како и активирањето – барањето на услуги во мобилната 

апликација (на пример барање за издавање на квалификуван сертификат за квалификуван 

електронски потпис, потпишување со квалификуван сертификат за квалификуван електронски 

потпис итн.) и потврдување на извршувањето на било какви законски валидни електронски изјави во 

или преку Апликацијата се потврдуваат со помош на функциите кои ги поддржува Вашиот уред за 

препознавање на биометриски податоци (на пример отпечаток од прст, препознавање на лице и 

слично). При користење на функциите за биометриско препознавање поддржани од Вашиот уред, 

биометриските податоци остануваат целосно под Ваша контрола и не доаѓаат до и ниту се чуваат 

од Евротруст. Овие податоци се обработуваат само и единствено на Вашиот уред. 

Меѓутоа, во некои случаи, конкретна Засегната страна (на пример банка, во која барате услуга) може 

да обележи конкретна трансакција како таква, за која е потребно највисоко ново на безбедност – на 

пример највисоко ниво при потпишување на документ преку квалификуван сертификат за 

квалификуван електронски потпис или највисоко ниво на безбедност при електронска 

идентификација. Во овие случаи за потпишувањето на конкретниот електронски документ или за 

обезбедување на услугата за електронска идентификација стандардните функции за препознавање 

на биометриски податоци на Вашиот уред не се доволни и се врши повторна автоматска 

идентификација, на начин опишан во точка „Б1“. Таква идентификација се врши само и единствено 

по Вашето потврдување во Апликацијата за истата да биде извршена. Ако не се согласувате со 

таквата обработка на Вашите биометриски податоци и со одлучувањето засновано на автоматската 

обработка на Вашите лични податоци, може да одбиете да бидете идентификувани во конкретната 

сесија. Таквото одбивање не ја попречува Вашата можност да продолжите да ја користите 

Апликацијата, но согласно Вашите взаемни односи со конкретната Засегната страна, може да 

резултира со одбивање на Засегнатата страна да ја обезбеди услугата, за чија цел побарала 

потпишување на документот или Ваша идентификација (на пример отворање на банкарска сметка 

од далечина, за што е потребна Ваша безбедна идентификација) или од потреба да бидете 

идентификувани од неа на друг начин (на пример со лично присуство пред Засегнатата страна) и 

слично.   

На Вашиот екран се прикажува екранот за започнување на сесија за видео идентификација и со 

кликнување на копчето „I’m ready“, Вие ја давате Вашата согласност да продолжите со тоа. По 

успешна потврда на Вашата идентификација со совпаѓање на споредените биометриски 

идентификатори, Вие успешно го потврдувате потпишувањето на соодветниот електронски 

документ и/или Вашата електронска идентификација пред Засегнатата страна. 

Со завршувањето на сесијата за видео идентификација биометриските идентификатори автоматски 

се бришат од системите на Евротруст и се зачувува само првичниот 3D FaceMap (биометриски 

идентификатор) во безбеден криптиран простор (secure enclave) во Вашиот уред, до кој Евротруст 

нема пристап. Засегнатата страна нема пристап до биометриските идентификатори.  
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Доколку настанала промена во биометријата на Вашето лице (на пример поради повреда, хируршка 

интервенција, итн.), Вашата повторна автоматска идентификација нема да биде можна. Во овој 

случај, можете да го вратите Вашиот пристап до Апликацијата и вашиот профил ако имате нов 

документ за идентификација. За таа цел е потребно да ги ажурирате информациите за Вашиот 

документ за идентификација и да поминете низ автоматски процес на идентификација во согласност 

со точка „А“. 

Давањето на оваа согласност е целосно доброволно и можете да одбиете да ја дадете. Меѓутоа, со 

цел да се обезбеди потребното ниво на безбедност при Вашата идантификација и при 

обезбедувањето на квалификувани услуги за сертификација целосно без лично присуство, 

Евротруст е обврзано да применува метод на идентификација, кој што дава ниво на безбедност 

еквивалентно на физичкото присуство во однос на сигурноста. Затоа, автоматската (првична или 

повторна) идентификација опишани овде и во Политиката за заштита на личните податоци, 

вклучувајќи ја и обработката на биометриски податоци, е задолжителен услов за активирањето и 

пристап до Апликацијата и за користење на квалификувани услуги за сертификација преку 

Апликацијата. Ако не се согласувате со опишаната обработка на Вашите биометриски податоци 

и/или не се согласувате со одлучувањето засновано на автоматската обработка на Вашите лични 

податоци, Ве молиме, прекинете го процесот на регистрација во Апликацијата. Во овој случај, може 

да ги користите услугите на Евротруст, кои се даваат по идентификација со присуството (на пример 

издавање на квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис на USB уред) откако 

ќе бидете идентификувани со лично присуство во канцеларија на Органот за регистрација на 

Евротруст.  

Според Регулативата (ЕУ) 2016/679, согласноста за обработка на лични податоци (во овој случај 

биометриски податоци) може да се повлече во секое време и таквото повлекување нема да влијае 

на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување. Во врска со 

ова, можете да ја повлечете согласноста дадена овде во било кое време. За да ја повлечете овде 

дадената согласност, е потребно да го деактивирате вашиот профил и да престанете да ги 

користите услугите на Евротруст достапни преку Апликацијата. Ако, по повлекувањето на вашата 

согласност, сакате да продолжите да ги користите услугите на Евротруст, можете да побарате 

услуги за кои е потребна идентификација со лично присуството (на пример издавање на 

квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис на USB уред) откако ќе бидете 

идентификувани лично во канцеларија на Органот за регистрација на Евротруст. При деактивирање 

на Вашиот профил, пристапот до сите услуги активирани од Вас во Апликацијата престанува (на 

пример издадениот од далечина квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис се 

прекинува).   

Ве молиме погледнете ја нашата Политика за заштита на личните податоци пред да ја дадете или 

откажете Ваша согласност. Податоците за контакт со нашиот офицер за заштита на личните 

податоци се: (+359 2) 448 58 58; електронска пошта: dpo@evrotrust.com, адреса: град Софија, бул. 

„Цариградско шосе“ број 101, кат 6. 

Откако ќе ја дадете Вашата согласност ќе продолжите со поцесот за автоматска идентификација. 

Доколку одбиете да ја дадете Вашата согласност, процесот за регистрација престанува.   

mailto:dpo@evrotrust.com

