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И Н Т Е Р Н Е Т  П Р Е Д И З В И Ц И Т Е  Л Е С Н О  И Н Т Е Р Н Е Т  П Р Е Д И З В И Ц И Т Е  Л Е С Н О  
Ј А  Н А Р У Ш У В А АТ  П Р И В АТ Н О С ТА !Ј А  Н А Р У Ш У В А АТ  П Р И В АТ Н О С ТА !

"Уште во 1995 година се изготви рамковна директива во однос 
на предизвиците поврзани со внатрешниот пазар. Тогаш логиката 
беше дека покрај тоа што институциите се соочуваат со одредени 
класични предизвици, тие треба да обрнат внимание и на тоа како 
да ги заштитат личните податоци, како да извршат контрола и да 
утврдат санкции".

Укажаните препораки од страна на Дирекцијата за заштита на 
личните податоци, ги наведоа учениците на најразлични размис-
лувања и констатации. Така средношколката Бојана Божиновска 
вели: 

"Мислам дека користењето на Интернет е многу добро за ос-
тварување на комуникација, за комуницирање со луѓе од надвор, 
не само од нашава земја, меѓутоа е многу лошо во однос на ос-
тавањето на податоци кои често се злоупотребувани во поглед на 
'данлодирање' - симнување фотографии од Интернет, креирање на 
профили без знаење на личноста".

"Фотографии, податоци, MSN адреси e-mail адреси, а некогаш 
знаат дури да дадат и телефонски броеви. Тие информации можат 
да бидат злоупотребени", додаде Ненад Петровски, ученик во една 
скопска гимназија.

Иако во Македонија има Закон за заштита на личните податоци, 

ПРЕПОРАКИ ДО ПРЕПОРАКИ ДО 
УЧЕНИЦИТЕ ОД УЧЕНИЦИТЕ ОД 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИПОДАТОЦИ

предизвици, кои лесно можат да ја нарушат како нивната 
приватност, така и приватноста на нивните семејства и 
пријатели", посочи Маријана Марушиќ, директорка на Ди-
рекцијата за заштита на податоците, по повод Европскиот 
ден за заштита на личните податоци. 

Исто така, таа објасни дека законски не е дозволено се-
кое училиште да има Интернет страница на која се обја-
вуваат податоци за учениците. Каде работат нивните ро-
дители, оценките или било какви податоци за ученикот не 
смее да бидат јавно објавени ниту, пак, искористени од дру-
ги институции или, пак, од општината иако е основач на 
училиштето. 

"Треба да се внимава, само со корисничко име и ло зинка, 
самиот ученик, односно неговиот родител да има пристап 
до тие податоци, а не да бидат јавно достапни", додаде 
директорката Марушиќ.

На настанот организиран по тој повод во ЕУ инфо цен-
тарот не случајно беа поканети средношколци, како ран-
лива група која масовно подлежи на овој вид кому ни кација, 
без претходно да размисли за евентуални после дици. Пре-
пораките кои доаѓаат од Европската унија се дека Маке-
донија мора постојано да работи на полето на заштитата на 
личните податоци. Патрик Паке, првиот секретар и шеф на 
политичкиот и информативниот сектор на Мисијата на Ев-
ропската унија, токму на нив им укажа на следново: 

сепак малкумина граѓани знаат кога и каде треба да остават ин-
формации за себе и како да си ја заштитат приватноста. Со новите 
измени на Законот, кои стапуваат во сила од 28 февруари, казните за 
злоупотреба на личните податоци се од 500 до 4.000 евра.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА 
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕНА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ

ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА, САМО УЧЕНИКОТ ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА, САМО УЧЕНИКОТ 
ИЛИ НЕГОВИОТ РОДИТЕЛ-СТАРАТЕЛ МОЖЕ ДА ИЛИ НЕГОВИОТ РОДИТЕЛ-СТАРАТЕЛ МОЖЕ ДА 
ИМА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ, ВЕЛИ ИМА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ, ВЕЛИ 
ДИРЕКТОРКАТА МАРИЈАНА МАРУШИЌДИРЕКТОРКАТА МАРИЈАНА МАРУШИЌ

"Младите наивно ја користат модерната 
технологија. Пред да ставите нешто на 
Facebook, размислете дали тоа сакате да го 
види вашиот иден работодавач", предупреди 
првиот секретар и шеф на политичкиот и 
информативниот сектор на Мисијата на 
Европската унија, Патрик Паке.

Со новите измени на Законот, кои 
стапуваат во сила од 28 февруари, казните за 
злоупотреба на личните податоци се од 500 до 
4.000 евра.

HHi5, Facebook, My space... се само дел од Интернет стра-
ниците кои секојдневно се посетени од ил јад ници 
млади луѓе. Информации за возраста, блис ките луѓе, 

фотографии, видеоклипови, лични текстови се дел од по-
датоците кои јавно се изложени. Младите сè повеќе ги ко-
ристат овие Интернет страници, иако велат дека често се 
случува нивните податоци да бидат зло употребени. 

Дирекцијата за заштита на податоците предупредува дека 
секоја индивидуа треба да биде внимателна со об ја вува-
њето на фотографии и лични податоци на Интернет. Со 
напомена дека може да дојде до злоупотреба, од ди ре к-
цијата, особено помладата популација ја предупре дуваат 
да не се пристапува наивно кога станува збор за Интернет 
порталите за дружење и комуникација.

"Токму младите денес, во услови на постојан развој на 
информатичката технологија, се исправени пред многу 


