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ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ КОЈА СЕ ПРИМЕНУВА ЗА 

МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА  

„ID service, operated by Evrotrust”  

Ве молиме, внимателно прочитајте го овој документ. Ова е Политика за приватност за користење на 

услугите достапни преку мобилната апликација „ID service, operated by Evrotrust” (Политика за 

приватност/Политиката). 

Оваа Политика за приватност претставува составен дел од Договорот за користење на услуги 

достапни преку Апликацијата на Евротруст Технолоџис АД (Договор). Оваа политика се применува 

за користење на услуги достапни преку мобилната апликација „ID, управувана од Евротруст” 

(Апликација) во согласност со Договорот. Сите промени во Политиката за Приватност ќе бидат 

објавени овде. 

1. КОИ СМЕ НИЕ И КАКО ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ? 

Во врска со обезбедувањето на услугите, достапни преку Апликацијата, Евротруст Технолоџис АД 

(Евротруст/ ние), Идентификациски број: 203397356, седиште: Бугарија, 1113 Софија, реон Изгрев, 

нас. Исток, ул. „Николај Хајтов” бр.2, влез Д, кат 2, адреса за кореспонденција:  Бугарија, Софија, 

бул. „Цариградско шосе” бр.101, кат 6, телефон: (+359 2) 448 58 58, факс: (+359 2) 448 58 58, е-маил: 

office@evrotrust.com, веб-страница: https://www.evrotrust.com/, обработува лични податоци во 

согласност со оваа Политика. 

При обработката на лични податоци Евротруст ги почитува сите одредби за заштита на личните 

податоци, вклучително, но не само Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на 

Советот од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични 

податоци, за слободно движење на таквите податоци и укинување на Директива 95/46/ЕЗ 

(Регулативата). 

Согласно Регулативата, лични податоци се сите информации кои се однесуваат на физичко лице 

кое е идентификувано или може да се идентификува со име, идентификациски број (матичен број), 

онлајн идентификатори, адреса, телефонски број, е-маил, и тн. 

Обработка на податоци е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат на лични 

податоци, на автоматски или друг начин. 

Сите термини и дефиниции користени во оваа Политика, за кои овде не е дадена дефиниција ќе го 

имаат значењето предвидено во Договорот, а доколку не е дефинирано во Договорот ќе го имаат 

значењето предвидено во Општите услови за обезбедување на доверливи услуги, информациски 

услуги, криптографски услуги и други услуги (Општи услови), или во Практиките и Политиките на 

Евротруст за обезбедување на доверливи услуги (заеднички наречени „Политики и Практики”); или 

доколку не е дефинирано во  горенаведените документи, ќе го имаат значењето предвидено во 

Регулативата и другите важечки законски и регулаторни акти. 

 

https://www.evrotrust.com/landing/en/a/tsp-documents
mailto:office@evrotrust.com
https://www.evrotrust.com/
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2. ЗА КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОБРАБОТУВАМЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ? 

Во врска со вршењето на дејноста на Евротруст како давател на доверливи услуги, ние 

обработуваме информации во врска со клиентите на Евротруст – физички лица, кои ги користат 

услугите на Евротруст преку Апликацијата на Евротруст (во понатамошниот текст наречени „клиент”/ 

„Вие”). 

3. КОИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ? 

 

3.1. Обработувани податоци во врска со Вашата регистрација во Апликацијата на Евротруст. 

Податоци за идентификација 

Со цел да ги користите Апликацијата и услугите на Евротруст од Вас се бара да се регистрирате 

преку Апликацијата.  Вашата регистрација во Апликацијата бара од Вас да: 

1. ги внесете Вашите податоци за контакт (број на мобилен телефон и е-маил адреса) и да ја 

потврдите нивната валидност;  

2. поминете низ автоматска или полуавтоматска првична идентификација од далечина. 

Процесот на идентификација е опишан во Договорот и Општите услови; и 

3. ги потврдите Вашите податоци за идентификација собрани за време на процесот на 

идентификација. 

Биометриски податоци како лични безбедносни кодови 

За да се обезбеди највисоко можно ниво на безбедност, пристапот до Апликацијата, како и 

активирањето/барањето на услуги во Апликацијата (на пример барање за издавање на 

квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис, потпишување со квалификуван 

сертификат за квалификуван електронски потпис) и потврдување на извршувањето на било какви 

правно обврзувачки електронски изјави во или преку Апликацијата, се потврдени преку функциите 

за препознавање биометриски податоци поддржани од Вашиот уред (на пример отпечаток од прст, 

препознавање на лице, итн.). Кога ги користите функциите за препознавање на биометриски 

податоци поддржани од уредот што го користите, Вашите биометриските податоци остануваат 

зачувани на Вашиот уред и под Ваша контрола контрола и не да се чуваат од страна на Евротруст. 

Освен активностите што бараат автоматска идентификација на Клиентот (првична регистрација, 

враќање на профил во случај на преинсталирање на Апликацијата или обезбедување на услуга за 

електронска идентификација со вклучена дополнителна идентификација на Клиентот во реално 

време), Евротруст не ги обработува биометриските податоци на клиентот. Во горенаведените 

случаи, кога Евротруст обработува биометриски податоци, обработката е еднократна и Евротруст 

не ги чува таквите податоци во своите системи, туку само резултатот од извршената обработка 

(степенот на совпаѓање). 
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Задолжителна првична идентификација при активирање на Апликацијата 

За да ги користите доверливите услуги од Вас се бара недвосмислено да се идентификувате и да 

се провери Вашиот идентитет.  Оваа потреба произлегува од регулаторните барања за услугите што 

ги обезбедуваме како давател на квалификувани доверливи услуги. Со цел да бидете 

недвосмислено идентификувани, ние ги собираме, обработуваме и чуваме следниве податоци кои 

се однесуваат на Вас: 

• За автоматска идентификација: Вашите имиња од документот за лична 

идентификација, националниот број за идентификација (матичен број) во зависност од 

државата-издавач на документот за идентификација, број на документот за лична 

идентификација, скенирана копија од документот за лична идентификација, сите 

автоматски превземени податоци од машински читливиот дел од документот за 

идентификација или од NFC чипот, доколку се користи документ за  лична 

идентификација кој има таков чип (вклучувајќи пол, датум на раѓање, датум на 

истекување, адреса); податоци за валидноста на Вашиот документ за лична  

идентификација превземени од официјалните бази на податоци на надлежните органи 

во соодветната држава-издавач на документот за лична  идентификација, во случај 

доколу пристапот до таквите бази на податоци е достапен во надлежност на државата 

издавач на документот за лична идентификација (овие податоци може да вклучуваат 

фотографија од официјалната база на податоци на лични документи); запис од сесија 

за видео идентификација и фотографии направени за време на сесијата за видео 

идентификација, број на мобилен телефон, е-маил адреса; 

 

• За полуавтоматска идентификација: сите горенаведени податоци собрани по 

автоматска идентификација, вклучувајќи запис од сесија за видео идентификација со 

оператор од Органот за регистрација на Евротруст и информациите дадени од Вас во 

рамките на видео сесијата (одговори на прашањата поставени од операторот).  

 

Обработка на биометриски податоци и автоматско донесување на поединечни одлуки 

При спроведување на автоматска или полуавтоматска идентификација, се врши еднократна 

анализа и споредба на специфичните карактеристики од сликата на Вашето лице (од видео сесија 

и фотографија од вашиот документ за лична идентификација) и индикации дали во видео сесијата 

за идентификација учествува жив човек. Анализата се врши за да се потврди со доволно високо 

ниво на совпаѓање, во согласност со важечкото законодавство и стандарди, дека лицето од сесијата 

за видео идентификација, фотографијата од документот за лична идентификација и фотографиите 

направени за време на сесијата за видео идентификација се на исто лице. Специфичен аспект на 

извршената обработка на податоците од Евротруст е тоа што таа е еднократна и е завршена 

целосно во рамките на тековната сесија за идентификација. Откако ќе заврши анализата на овие 

податоци,  обработените биометриски податоци автоматски се бришат, зачувувајќи го само 

резултатот во форма на процент од степенот на совпаѓање помеѓу анализираните слики.  
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По регистрација во Апликацијата за време на автоматската идентификација се генерира 3D FaceMap 

(биометриски идентификатор). Овој биометриски идентификатор се чува во безбеден криптиран 

простор (secure enclave/chip) 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 заштитениот простор (enclave/chip) 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 сесијата за видео 

идентификација во Апликацијата, да потврди на уникатен и безбеден начин, дека само и едниствено 

Вие се идентификувате во Апликацијата. 

При извршувањето на автоматска идентификација, Евротруст исто така донесува и одлука 

заснована исклучиво на автоматска обработка, која што има правно значаен резултат за Вас - 

потврда на вашата идентификација и издавање на квалификуван сертификат за квалификуван 

електронски потпис или соодветно неуспешно идентификување и одбивање за издавање 

квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис од далечина. 

Според член 22 од Регулативата, Вие имате право да не бидете предмет на таква одлука освен со 

ваша изречна согласност или кога тоа е потребно за склучување на договор помеѓу Вас и 

контролорот (во овој случај Евротруст). 

Доколку сакате да ги користите услугите на Евротруст, но не сакате вашите биометриски податоци 

да бидат обработени на начин опишан во автоматската или полуавтоматската идентификација или 

да бидете предмет на одлука заснована единствено на автоматизирана обработка, можете да 

побарате услуги кои се даваат по идентификација со присуство во канцеларијата на Органот за 

регистрација на Евротруст. Доколку сте согласни со еднократната обработка на Вашите 

биометриски податоци, да бидете идентификувани и да биде издаден квалификуван сертификат за 

квалификуван електронски на автоматизиран начин, пред првичниот процес на идентификација, 

мора да дадете Ваша изречна согласност за опишаната обработка. 

Од безбедносни причини, избегнување измама и гарантирање на Вашите права и интереси по 

успешна автоматизирана идентификација, видео сесијата за идентификација поминува низ 

дополнителна човечка верификација од оператор на нашиот Орган за регистрација. Од истата 

причина, Евротруст ги чува и сите податоци, освен биометриските податоци, и записите собрани за 

време на неуспешна идентификација во период до 2 (два) месеци по нивното извршување. 

3.2. Обработувани податоци во врска со повторна автоматска идентификација 

 

3.2.1. Враќање на пристап до профилот во Апликацијата 

За да можете да го вратите Вашиот пристап до Апликацијата, вашиот профил и до издадениот 
квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис и до другите услуги при секоја 
преинсталација на Апликацијата, без оглед дали преинсталацијата е извршена на истиот или на нов 
уред, треба повторно да преминете автоматска идентификација и Евротруст треба да ги обработи 
Вашите биометриски податоци со анализа на специфични карактеристики на сликата од Вашто лице 
во рамките на нова видео сесија за идентификација 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 Апликацијата на нов уред. 
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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 до 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 споредбата на двата 3D 
FaceMaps, биометриските идентификатори автоматски се бришат од системите на Евротруст и само 
оригиналниот 3D FaceMap (биометриски идентификатор) останува зачуван во безбеден криптиран 
простор (secure enclave) во Вашиот уред, до кој Евротруст нема пристап. Автоматската повторна 
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 користите услугите на Евротруст, 
можете да побарате идентификација со присуството во канцеларијата на нашиот Орган за 
регистрација. 
 

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

безбедност) 

За да се обезбеди највисоко можно ниво на безбедност, пристап до Апликацијата како и 

активирање/барање на услуги во Апликацијата (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 правно 

валидни електронски изјави во или преку Апликацијата се потврдуваат со функциите за 

препознавање на биометриски податоци поддржани од Вашиот уред  (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 одредени случаи, конкретна Засегната страна (на пример банка, каде што аплицирате 

за услуга) може да посочи конкретна трансакција, за која бара 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, стандардните функции за  препознавање на биометриски податоци 

на Вашиот уред не се доволни за потпишувањето на конкретниот електронски документ или за 

обезбедување на услугата за електронска идентификација и повторна автоматска идентификација 

се врши според на начинот опишан во точка 3.2.1 погоре. Таква идентификација се врши само и 

единствено по Ваша потврда 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 рамките на конкретната сесија. Таквото одбивање не Ве спречува да продолжите да ја користите 

Апликацијата, но согласно Вашите меѓусебни односи со конкретната Засегната страна, ова може да 
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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 видео сесија за 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. 

Веднаш штом ќе заврши видео сесијата за идентификација биометриските идентификатори 

автоматски се бришат од системите на Евротруст и само оригиналниот (првичниот) 3D FaceMap 

(биометриски идентификатор) останува зачуван во безбеден криптиран простор (secure enclave) во 

Вашиот уред, до кој Евротруст нема пристап. Засегнатата страна нема пристап до Биометриските 

идентификатори. 

3.3. Обработувани на податоци во случај на промени во биомертијата на лицето 

Во случај на промена во биометријата на Вашето лице (на пример поради повреда, хируршка 

интервенција, итн.), нема да биде можно да ја извршите Вашата повторна автоматска 

идентификација на начин опишан опишан во точка 3.2 погоре. 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 процес на задолжителна првична идентификација во согласност со точка 3.1 погоре. 

3.4. Податоци содржани во квалификуваниот сертификат за квалификуван електронски потпис 

издаден од Евротруст и нивно објавување 

Содржината на издадениот квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис е во 

согласност со важечките Европски стандарди. Квалификуваниот сертификат за квалификуван 

електронски потпис издаден од Евротруст ќе ги содржи Вашите имиња или псевдоним по Ваш избор, 

држава,  информации за почетен и краен датум на важност, Вашиот јавен клуч, информации за 

издавачот и податоци што служат за признавање и верификација на валидноста на сертификатот 

од страна на засегнатите страни. 

При издавање на атрибутивен квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис, 

покрај податоците наведени погоре врз основа на вашиот избор, Евротруст може да вклучи 

информации за вашиот национален идентификациски број (матичен број), број на документ за лична 

идентификација, итн., како и информации како датум на раѓање, пол, датум на истекување на 

документот за лична идентификација и други податоци добиени од NFC чипот на вашиот документ 

за идентификација и/или базата на податоци на примарните контролори на податоци во надлежност 

на државата-издавач на Вашиот документ за идентификација. Кои податоци се вклучени според 

вашиот избор во атрибутивен  квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис, 

зависат од тоа кои податоци сакате Евротруст да ги потврди на Засегнатите страни пред кои ќе го 

користите овој  квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис. 

Согласно важечката законска регулатива, секој давател на квалификувани доверливи услуги води 

регистар на квалификувани сертификати за квалификуван електронски потпис издадени од него, 

како и за сите отповикани или суспендирани квалификувани сертификати за квалификуван 
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електронски потпис. Тоа се прави со цел сите Засегнати страни да  да можат да ја проверат 

валидноста на сертификатите и кој е потписникот. Евротруст обезбедува функции за проверка на 

валидноста на издадените од негова страна квалификувани сертификати за квалификуван 

електронски потпис. Атрибутивните квалификувани сертификати за квалификуван електронски 

потпис не се достапни во нашиот регистар. 

3.5. Податоци, кои се обработуваат при потпишувањето на документи преку Апликацијата на 

Евротруст. 

За секое потпишување на документи преку Апликацијата, Евротруст ги чува информации во форма 

на записи/дневници за фактот и времето на потпишување преку функциите на Апликацијата и 

фактот и времето на испраќање и примање на документите, заедно со системските 

идентификациски броеви на клиентот и на Засегнатата страна (испраќач на документот за 

потпишување/ примач на потпишан докумнет) соодветно.Во согласност со важечките барања 

(законодавството и стандардите) за обезбедување на доверливи услуги, овие записи/дневници се 

чуваат во период од 10 години, без оглед на престанокот на Вашата регистрација во Апликацијата. 

Кога ја користите Апликацијата, Евротруст нема пристап и не ги чува на било каков начин 

документите потпишани од Ваша страна преку Апликацијата. Во периодот во кој имате активна 

регистрација и пристап до Апликацијата, на документите потпишани од Ваша страна може да им 

пристапувате и да ги зачувувате на сопствен простор преку функциите на Апликацијата. Во врска со 

горенаведеното, се препорачува по потпишувањето да ги зачувате документите потпишани од Вас 

преку функциите во Апликацијата. Евротуст не носи одговорност доколку немате пристап до 

документите потпишани од Ваша страна, додека тие се под контрола на Засегнатата страна. 

3.6. Обработувани податоци при обезбедување квалификувано складирање на квалификувана 

услуга за електронски потпис/ печат. 

Вашите приватни клучеви се чуваат во посебен  Хардверскиот безбедносен модул - HSM во 

шифрирана форма што може да се дешифрира само од Ваша страна преку Апликацијата преку 

функциите за биометриско препознавање поддржани од Вашиот уред (на пример отпечаток од прст, 

препознавање на лице, итн.). 

3.7. Обработувани податоци при користење на услугата за електронска идентификација (е-

идентификација). 

Услугата за е-идентификација Ви овозможува да се легитимирате пред трети лица – Засегнати 

страни (на пример, банка), во случаи кога потпишувате договор, користејќи ги од далечина услугите 

на Засегнатата страна, итн. Во овие случаи, Засегнатата страна испраќа до Евротруст податоци што 

ве идентификуваат (број на мобилен телефон или e-mail адреса) со барање да бидете 

идентификувани. Во Апликацијата добивате известување за секоја Засегната страна што бара да 

бидете идентификувани пред неа. За да ја активирате услугата за е-идентификација, треба 

внимателно да ги прегледате личните податоци што се бараат од Вас и преку Апликацијата да 

потврдите дека сакате да бидете идентификувани пред наведената Засегната страна.  Како 

резултат, се генерира електронски документ - изјава за доставување лични податоци, која содржи 

информации за атрибутите на вашите лични податоци за кои Засегнатата страна побарала да бидат 

веруфукувани (потврдени). Откако преку Апликацијата ќе го потврдите потпишувањето на изјавата 

за доставување лични податоци, Евротруст ви издава еднократен атрибутивен квалификуван 

сертификат за квалификуван електронски потпис со содржината побарана од Засегнатата страна 

само за идентификација. Овој атрибутивен  квалификуван сертификат за квалификуван електронски 

потпис ги содржи сите лични податоци за кои Евротруст се осигурил дека се ажурирани и се 
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потврдени со законски дозволени средства во согласност со Регулативата (ЕУ) 910/2014. Со 

атрибутивниот квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис Вие го потпишувате 

од далечина документот - изјава за доставување лични податоци од Ваша страна и служи само за 

целите на вашата идентификација, сè додека атрибутивниот квалификуван сертификат за 

квалификуван електронски потпис ја вклучува одговорноста на Евротруст за валидноста на 

податоците внесени во овој квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис. Овој 

документ може да го содржи вашето име, национален идентификациски број (матичен број), копија 

од вашата лична карта итн. за потребите на бараната услуга. Доколку се согласите да се 

идентификувате пред Засегнатата страна со податоците наведени во документот, треба да го 

потпишете со вашиот атрибутивен квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис 

кој Ви е издаден за оваа намена и да му дадете на Евротруст да го испрати потпишаниот документ 

до Засегнатата страна. 

Услугата за е-идентификација исто така го вклучува како составен дел испраќањето на 

горенаведениот документ потпишан од Ваша страна до Засегнатата страна. Затоа, во овие случаи, 

Евротруст исто така ги обработува и зачувува информациите од точка 3.5 погоре, што има за цел 

да докаже испраќање, примање и потпишување на документи преку Апликацијата. Овие 

информации ќе се чуваат во период од 10 години. 

3.8. Обработувани податоци во врска со плаќањето на дадените услуги. 

За целите на плаќањето за обезбедените услуги и утврдување на достасаните надоместоци за 

обезбедените услуги, Евротруст обработува информации за видот и обемот на обезбедените 

услуги, вклучително и информации за бројот на потпишувања и времето на нивно обезбедување, 

како и информации за Засегната страна во однос на која е користена соодветната услуга (во 

случаите кога услугите се плаќаат од Засегнатите страни). Во случај доколу Вие вршите плаќање 

кон нас за користењето на услугите, ние понатаму ќе ги обработиме следните информации што се 

однесуваат на Вас:  ДДВ број (за физички лица со ДДВ број), начин на плаќање, вкл. сметката од 

која е извршено плаќањето, информации за плаќањата кои се должат и кои се направени од Вас и 

податоци содржани во даночните и сметководствените документи во согласност со важечкото 

законодавство. 

3.9. Други информации кои ги собираме преку автоматските средства. 

Со цел да се обезбеди правилно функционирање и безбедност на Апликацијата и нашите услуги 

при инсталирање и употреба на Апликацијата, Евротруст автоматски собира информации за видот 

на уредот, видот на оперативниот систем што го користи уредот, јазичните поставки што сте ги 

избрале, бројот на направени електронски изјави и бројот на неуспешни обиди за користење на 

услугите (доколку ги има). Покрај тоа, Евротруст води записи/дневници за сите значајни настани во 

своите системи за период од минимум 1 (една) година, освен ако не е експлицитно предвиден друг 

период во Договорот, Општите услови или во оваа Политика за приватност. 

4. ЗА КОИ ЦЕЛИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ? 

Евротруст ги собира, чува и обработува информациите наведени во точка 3 погоре за целите на 

оваа Политика, Договорот и Општите услови. Во зависност од правниот основ за обработка, овие 

цели може да бидат: 

• цели поврзани со усогласеноста со законските обврски на Евротруст; 

• цели поврзани и/или неопходни за имплементација на договорите склучени помеѓу вас и 

Евротруст или за преземање чекори на ваше барање пред склучувањето на таквиот договор; 
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• цели од легитимен интерес на Евротруст или на трети страни; 

• цели за кои сте дале согласност за обработка на Вашите податоци. 

 

4.1. Целите за обработка на лични податоци од страна на Евротруст повзани со усогласеноста 

со законските обврски вклучуваат: 

 

• исполнување на регулаторните барања кои се применуваат за обезбедување на доверливи 

услуги, вклучително обезбедување на Ваша безбедна идентификација, проверка на 

автентичноста на податоците што ги давате, проверка на валидноста на вашиот документ 

за лична идентификација, вклучувајќи ја и содржината на сертификатите издадени од 

Евротруст итн.; 

• исполнување на регулаторните барања за зачувување, објавување, обезбедување или 

пристап до информации во врска со дејноста на Евротруст како давател на квалификувани 

доверливи услуги; 

• исполнување на обврските на Евротруст утврдени во законот за репродукција и 

евидентирање на електронските изјави дадени од Вас; 

• усогласеност со важечкото даночно и сметководствено законодавство; 

• други активности за исполнување на законските обврски на Евротруст поврзани со 

обезбедување информации до надлежни државни и судски органи или за обезбедување 

помош при инспекции од надлежни органи или правни ревизии поврзани со регулираната 

дејност на Евротруст како давател на доверливи услуги. 

Сите информации релевантни за и сите податоци креирани или примени од Евротруст во врска со 

процесот на идентификација и регистрација на клиент и/или склучување на Договорот (вклучувајќи 

ги и доказите за неговото склучување) се евидентираат и чуваат од Евротрост за целото 

времетраење на соодветниот договор и во период од 10 (десет) години по неговиот престанок. Во 

рамките на овој период, се чуваат информации за секој издаден, суспендиран и отповикан 

сертификат од страна на Евротруст, бидејќи рокот започнува да тече од престанокот на 

сертификатот. Истиот рок се однесува и за информациите креирани или примени од Евротруст во 

врска со процесот на обезбедување квалификувано чување на потпис/ печат. Овие информации ќе 

бидат чувани во периодот наведен подолу, вклучително и по претстанокот на дејноста на Евротруст.  
Овие информации се чуваат со цел да се исполнат законските обврски на Евротруст според чл. 24 

став 2, буква „ж“ од Регулативата (ЕУ) број 910/2014 и стандардите кои се однесуваат на нејзината 

дејност и со цел обезбедување докази во правните постапки и обезбедување континуитет во 

обезбедувањето на услугата. 

За горенаведените цели, ние ги обработуваме сите категории лични податоци наведени погоре. 

4.2. Целите за обработка на лични податоци поврзани и/или неопходни за имплементација на 

договорот или за преземање чекори на барање на клиентот пред склучувањето на договорот 

со Евротруст вклучуваат: 

 

• активности за спроведување на Вашата регистрација; 

• активности за обезбедување услуги преку Апликацијата; 

• контакт со Вас во врска со обезбедените услуги; 

• фискална и сметководствена дејност и администрирање, обработка и наплата на 

побарувања поврзани со услугите; 

За горенаведените цели, ние ги обработуваме сите категории лични податоци наведени погоре. 
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4.3. Целите за обработка на лични податоци од легитимен интерес на Евротруст или на трети 

страни вклучуваат: 

 

4.3.1. Легитимен интерес - остварување и заштита на законските права и интереси на 

Евротруст; и помош при остварување и заштита на легитимните права и интереси на 

клиентите; на други субјекти поврзани со Евротруст; на Засегнатите страни; на 

вработените во Евротруст;  на лица кои обработуваат лични податоци во име на 

Евротруст; и на деловните партнери на Евротруст: 

 

• воспоставување, остварување и заштита на правните побарувања на 

горенаведените лица, вклу. судска заштита, вклучувајќи поднесување жалби, 

известувања, итн. до надлежните државни и судски органи, вкл. репродукција на 

зачуваните информации во обемот потребен за овие цели; 

• преземање активности за суспендирање на обезбедувањето услуги во случај на 

прекршување на Договорот, Општите услови и непочитување на Практиките и 

Политиките на Евротруст; 

• администрирање и обработка на поднесени жалби, извештаи, барања, итн.; 

• наплата на долгови кон Евротруст, вклучително и со аутсорсинг на трети лица. 

 

4.3.2. Легитимен интерес - обезбедување услуги, како и нормално функционирање на 

Апликацијата: 

 

• одржување и администрирање на услугите и Апликацијата; 

• преземање мерки против злонамерни активности против безбедноста и нормалното 

функционирање на Апликацијата; 

• идентификување и решавање на технички проблеми поврзани со функционалноста 

на Апликацијата; 

• создавање безбедна средина за размена на пораки помеѓу клиентот, Евротруст и 

Засегнатата страна; 

За горенаведените цели, ние ги обработуваме сите категории лични податоци наведени погоре. 

4.4. Изречна согласност 

Вашите податоци може да се обработуваат врз основа на Ваша изречна согласност, обработката во 

овој случај е специфична и во степенот и обемот предвидени во соодветната согласност. Таквите 

цели вклучуваат: 

• Автоматизирана и полуавтоматизирана идентификација преку Апликацијата на Евротруст со 

цел да се обезбеди Ваша безбедна идентификација неопходна за користење на услугите; 

• Повторна автоматизирана идентификација: 

o За целите на обезбедување на можност за безбедно враќање на вашиот пристап до 

профилот во Апликацијата; 

o За целите на обезбедување можност за потпишување документи или за електронска 

идентификација (со највисоко ниво на безбедност) до одредена Засегната страна 

која побарала такво ниво на безбедност. 
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Вие ја давате вашата изречна согласност за обработка личните податоци наведени погоре со 

потврдување на Изјавата за согласност во Апликацијата. При секое започнување на обработка на 

податоци за повторна автоматизирана идентификација, во Апликацијата се појавува екран за 

започнување на сесија за видео идентификација и со притискање на копчето „I'm ready“, изразувате 

изречна согласност за започнување на автоматска обработка на Вашите биометриска податоци и 

извршување на идентификација. 

• Учествувате во истражување за вашето задоволство од услугите доколку сте се согласиле 

за тоа. 

 

5. СО КОГО ГИ СПОДЕЛУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ? 

Евротруст не ги доставува вашите лични податоци на трети страни на било каков начин, освен во 

случаите опишани во оваа Политика, Договорот, Општите услови или предвиденото со закон. 

Евротруст може да ги открие вашите лични податоци на трети страни: 

5.1. Доколку тоа е потребно за усогласување со законската обврска на Евротруст, на пример, 

при давање информации од Евротруст до: 

• надлежни државни, општински или судски органи; 

• ревизорски институции. 

 

5.2. Доколку е потребно за обезбедување на услуги како на пример: 

• банки и даватели на услуги за плаќање во врска со извршените плаќања; 

• засегнатите страни пред кои сакате да бидете идентификувани преку Апликацијата; 

• лица на кои им испраќате документи за потпис или потпишани документи користејќи ги 

нашите услуги; 

• поштенски и телекомуникациски оператори за остварување на комуникација помеѓу нас. 

 

5.3. Доколку тоа е потребно за заштита на правата и правните интереси на Евротруст, на трети 

страни или на Вашите интереси. Во овие случаи, можеме да ги дадеме вашите лични 

податоци на: 

• државни, општински и судски органи; 

• приватни и државни извршители; 

• адвокати; 

• нотари. 

 

5.4. Кои дејствуваат како обработувачи на податоци во име на Евротруст, како што се даватели 

на клауд (облак) услуги, Орган за регистрација на Евротруст (кога оваа дејност е доделена 

на трета страна), давател на сметководствени услуги, итн. 

Евротруст користи подизведувачи и даватели на услуги како специјализирани центри за 

податоци за сигурна и безбедна колокација на серверска и мрежна опрема, клауд (облак) 

системи и даватели на услуги,  даватели на услуги за автоматска идентификација, други ИТ 

услуги, итн. Во своите односи со подизведувачите и давателите на услуги, Евротруст бара од 

нив строго да ги почитуваат упатствата во согласност со оваа Политика. 

5.5. Во случаите кога Вие сте дале Ваша изречна согласност. 

5.6. Во други случаи предвидени со закон. 
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6. ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НАДВОР ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА (ЕУ) / ЕВРОПСКАТА 

ЕКОНОМСКА ОБЛАСТ (ЕЕО). 

 

6.1. Податоците се обработуваат на серверите на следните даватели на услуги само во наше 

име и во согласност со нашите упатства: 

Амазон Веб Сервисис ЕМЕА САРЛ (Amazon Web Services EMEA SARL) 

38 Авенија Џон Ф.Кенеди, (38 avenue John F. Kennedy), 

Л-1855 Ликсембург (L-1855 Luxembourg) 

 

Во АВС (AWS), според договорите склучени со нас, податоците се шифрираат и се обработуваат 
исклучиво на сервери за податоци во Европската унија.  
 

6.2. Вашите податоци до соодветната Засегната страна која е основана во држава надвор од 

ЕУ. Ваквото испраќање/ давање е потребно за извршување на нашите договорни обврски 

кон вас и е целосно под ваша контрола, бидејќи вие и само вие одлучувате со која Засегната 

страна ќе потпишете документи со користење на нашите услуги. 

 

7. КОЛКУ ДОЛГО ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ? 

 

7.1. Евротруст обработува и чува информации за Вас сè додека не ги постигне релевантните 

цели за кои информациите се собрани и се обработуваат. 

 

7.2. Во согласност со своите внатрешни правила и процедури и важечкото законодавство, 

Евротруст обработува и чува информации за вас во следните услови: 

Видови на податоци Период на чување 

Информации содржани во сертификатите издадени од Евротруст во 
согласност со чл. 28 од Законот за електронски документи, 
електронска идентификација и електронски доверливи услуги 
(EDETS) и објавени во електронските регистри. 

За целиот период на 
важност на сертификатот 
и во период од 10 години 
по престанокот. 

Информации собрани и чувани во врска со обезбедувањето на 
доверливи услуги како: 

• Сите информации релевантни за и сите податоци креирани 
или примени од Евротруст во врска со процесот на 
идентификација и регистрација на клиент и/ или склучување на 
Договорот (вклучувајќи ги и доказите за неговото склучување); 

• Записи од видео сесија (автоматски и преку оператор) за 
целите на идентификација на клиентот; 

• Информации за потпишани електронски документи како 
метаподатоци/ опис на документи; 

• Историја на потпишување; 

• Дневници за ревизија со информации за испратени и примени 
документи;  

• Информации содржани во комуникацијата со клиентите во 
врска со услугите. 
 

 

Сите информации 
собрани и зачувани во 
врска со обезбедувањето 
на доверливи услуги ќе се 
чуваат за целото 
времетраење на 
обезбедувањето услуги и 
за период од 10 (десет) 
години по нивното 
прекинување. 
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Информации во врска со користењето на услуга за складирање на 
квалификуван електронски потписи.  
 
 

За периодот на важност 
на издадениот 
квалификуван сертификат 
за квалификуван 
електронски потпис 

Финансиски и сметководствени документи; фактури; други 
информации поврзани со даночната контрола и контролата на 
социјалното осигурување. 

 
 

До 10 /десет/ години од 
почетокот на годината, 
која е по годината во која 
доспева плаќањето на 
обврската за соодветната 
година.  

Системски дневници на апликацијата. 
 

Дневници поврзани со безбедноста, техничката поддршка, итн. 
(може да содржат информации како што се датум и време, IP 
адреса, URL, информации за верзијата на прелистувачот и уредот) 

 
 
 

 

10 /десет/ години од 
генерирање на 
соодветниот дневник. 
До 10 /десет/ години од 
почетокот на годината, 
која е по годината во која 
доспева плаќањето на 
обврската за соодветната 
година.  

Податоци и записи при неуспешна идентификација.  
 

2 (два) месеци откако е 
направен. 10 /десет/ 
години од генерирање на 
соодветниот дневник. 

Биометриски податоци обработени при автоматска или 
полуавтоматска првична идентификација во процесот на 
регистрација и активирање на Апликацијата. 
 
Биометриски податоци обработени при автоматска или 
полуавтоматска повторна идентификација;    

Еднократно за време на 
соодветната видео сесија 
за идентификација од 
далечина (максимално 
времетраење на видео 
сесијата до 5 минути) 

Податоци обработени врз основа на Ваша изречна согласност, освен 
биометриските податоци (видете погоре) 

 
 
 
 
 
 

 

Од моментот кога е 
дадена согласност до 
нејзино повлекување од 
субјектот на податоците. 
Периодот на чување нема 
да биде подолг од 
периодот на  чување 
наведен во соодветната 
согласност (доколку 
експлицитно е наведен 
таков период на чување)  
и не подолго од периодот 
неопходен за 
постигнување на 
соодветните цели за кои 
се собрани и се 
обработуваат личните 
податоци.   
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Личните податоци наведени во оваа Политика исто така можат да бидат обработувани во подолг 

временски период од погоре наведените, ако тоа е потребно за да се постигнат целите утврдени во 

нив или да се заштитат правата и/или легитимните интереси (вклучително и преку судска заштита) 

на Евротруст или на трети лица или ако важечкото законодавство предвидува обработка на 

податоците за подолг период. 

8. КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА И КАКО МОЖЕТЕ ДА ГИ ОСТВАРИТЕ? 

Во врска со обработката на личните податоци што ја извршуваме, ги имате следните права според 

Регулативата и важечкото законодавство за заштита на личните податоци: 

8.1. Право на информации 

Вие имате право да добиете информации за обработката на вашите лични податоци од наша 

страна, бидејќи овие информации се содржани во оваа Политика. 

8.2. Право на пристап 

Имате право да добиете потврда дали се обработуваат или не вашите лични податоци, пристап до 

нив и информации за обработката и вашите права во врска со ова. 

8.3. Право на исправка 

Имате право да побарате исправка на Вашите лични податоци во случај доколку се нецелосни или 

неточни. 

8.4. Право на бришење 

Имате право да побарате бришење на Вашите податоци, доколку постои основ за тоа предвиден во 

Регулативата. 

8.5. Право на ограничување во врска со обработката на податоците 

Регулативата предвидува можност за ограничување на обработката на Вашите лични податоци 

доколку постојат основи за тоа. 

8.6. Право на известување на трети страни 

Имате право да побарате од нас да ги известиме третите страни на кои им се обелоденети вашите 

лични податоци за било каква исправка, бришење или ограничување на обработката на вашите 

лични податоци, освен доколку тоа не е можно или бара непропорционален напор од наша страна. 

8.7. Право на преносливост на податоците 

Имате право да примате лични податоци што се однесуваат на вас и што ни ги имате доставено во 

структуриран, најчесто употребуван и машински читлив формат и имате право да ги пренесувате 

тие податоци на друг контролот без пречки од наша страна. 

Правото на преносливост на податоците се применува кога се исполнети двата од следните услови: 

• обработката се заснова на согласност или на договорна обврска; и 

• обработката се врши со автоматски средства. 
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Доколку е технички изводливо, имате право вашите лични податоци да бидат директно пренесени 

од нас на друг контролор. Правото на преносливост на податоците може да се оствари на начин што 

не влијае негативно на правата и слободите на другите лица. 

8.8. Право да не бидете предмет на одлука заснована исклучиво на автоматска обработка. 

Вие имате право да не бидете предмет на одлука заснована исклучиво на автоматска обработка, 

вклучително и профилирање, што произведува правни последици во врска со вас или на сличен 

начин значително влијае на Вас, освен ако не постојат основи за тоа во важечкото законодавство за 

заштита на личните податоци и не се обезбедат соодветни заштитни мерки за заштита на Вашите 

права, слободи и легитимни интереси. 

По регистрација во Апликацијата преку првична автоматска идентификација, како и при 

спроведување на повторна автоматска идентификација, врз основа на вашата изречна согласност 

и со оглед на склучување на договор со Евротруст се донесува одлука заснована исклучиво на 

автоматска обработка на вашите лични податоци (вклучително биометриски податоци) што има 

правно значаен резултат за вас - потврда за ваша идентификација и издавање квалификуван 

сертификат за квалификуван електронски потпис. Соодветните заштитни мерки предвидени за 

вашите права, слободи и легитимни интереси во врска со ова се следните: 

• Ако не сакате да бидете предмет на таква одлука, можете да преминете на користење 

на услугите на Евротруст кои се обезбедуваат по идентификација со присуство во 

канцеларијата на Органот за регистрација на Евротруст (на пример издавање на 

квалификуван сертификат за квалификуван електронски потпис на USB уред); 

• Во случај на неуспешна автоматизирана идентификација - човечка интервенција преку 

видео конференциски повик во реално време преку Апликација на Евротруст помеѓу Вас 

и оператор на Органот за регистрација на Евротруст. 

Во прилог на заштита на вашите права и интереси по успешната автоматска идентификација, 

записот од видео-идентификацијата поминува на дополнителна верификација од човек оператор на 

органот за регистрација. Од истата причина, Евотруст ги зачувува сите собрани податоци и записи 

за време на неуспешна идентификација за период до 2 месеци од датумот кога е направена. 

8.9. Право на повлекување на согласност 

 

За да ја повлечете согласноста дадена во Апликацијата Верзија 2.0, треба да го деактивирате 

Вашиот профил и да престанете да ги користите услугите Евротруст достапни преку оваа 

Апликација. 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). 

8.10. Право на приговор 

Во случај на таков приговор, ќе го испитаме вашето барање и, доколку е оправдано, ќе го исполниме. 

Ако сметаме дека постојат сериозни легитимни основи за обработка или дека тоа е потребно за 

утврдување, остварување или заштита на правни побарувања, ние ќе ве известиме соодветно. 
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8.11. Остварување на правата 

Правата опишани погоре може да се искористат во кое било време со користење на функциите 

достапни во Апликацијата, или можете да испратите писмено барање до Офицерот за заштита на 

личните податоци на Евротруст - по пошта на адресата за контакт или преку e-mail адресата 

наведена во точка 1 од оваа Политика, во согласност со постапката утврдена со важечкото 

законодавство. 

8.12. Право на жалба до надзорниот орган 

Имате право да поднесете жалба до надзорниот орган, особено во државата-членка на вашето 

вообичаено место на живеење, место на работа или место на наводно прекршување, доколку 

сметате дека обработката на вашите лични податоци ја прекршува оваа Регулатива или другите 

важечки барања за заштита на личните податоци. 

Надзорниот орган во Република Бугарија е Комисијата за заштита на личните податоци, со адреса: 

1592 Софија, бул. Цветан Лазаров бр. 2, Интернет страница: https://www.cpdp.bg/. 

Информации за надзорните органи на другите држави-членки можете да најдете овде. 

9. КАКО ГИ ШТИТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ? 

Ние ќе ги преземеме сите неопходни чекори, вклучувајќи технички и организациски мерки 

прилагодени на нивото на ризик за обработката извршена од наша страна за да ја заштитиме 

безбедноста на вашите лични податоци и за да спречиме случајно или незаконско уништување, 

губење, промена, незаконско откривање, пристап или друг незаконски или непожелен настан што 

може да ја загрози безбедноста на личните податоци обработувани од наша страна. 

10. СО КОГО МОЖЕТЕ ДА КОНТАКТИРАТЕ ВО ВРСКА СО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ВАШИТЕ ПРАВА? НАШ ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОДАТОЦИТЕ 

Сите ваши барања и прашања во врска со заштитата на вашите лични податоци и остварувањето 

на вашите права согласно законот за заштита на личните податоци можете да ги упатите до нашиот 

Офицер за заштита на податоци: 

телефон: (+359 2) 448 58 58 

e-mail адреса: dpo@evrotrust.com 

Адреса: Софија, бил. Цариградско шосе бр. 101, кат 6 

 

11. ПРОМЕНИ ВО ПОЛИТИКАТА 

Ние можеме повремено да ја ажурираме оваа Политика, со цел да ги одразиме сите промени во 

обработката на Вашите лични податоци или за да се усогласи со промените во законодавството.    

Сите промени што понатаму може да ги направиме ќе бидат објавени во Апликацијата, како и на 

веб-страницата: www.evrotrust.com. 

Политиката за приватност стапува во сила на 01.12.2020, последно ажурирање на 01.12.2020. 

Овој документ е објавен на веб-страницата на Евротруст на Интернет на бугарски и на 

англиски јазик. Во случај на било какво несогласување помеѓу бугарскиот и англискиот текст, 

бугарскиот текст има предност. 


