Deloitte CE Изјава за заштита
приватноста на Клиентите
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Забелешка: Долунаведените информации се применливи за обработка на личните
податоци и во односите со добавувачите, договарачите и под-договарачите.
Информација за обработката на личните податоци во односите со клиентите:
Дефиниции
“Deloitte” се однесува на Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), правно лице
основано во согласност со правото на Обединетото Кралство Велика Британија и
Северна Ирска (изворно “UK private company limited by guarantee”), и мрежата на
неговите членки, од кои секоја е посебен и самостоен правен субјект. DTTL (која уште
се нарекува и "Deloitte Global") не пружа услуги на клиентите.
“Deloitte Centralna Evropa (Deloitte CE)” е регионална организација на правни лица кои
делуваат под закрила на Deloitte Central Europe Holdings Limited, друштво членка на
Deloitte Touche Tohmatsu Limited во Централна Европа. Услугите ги пружаат друштва
– зависни или поврзани лица на Deloitte Central Europe Holdings Limited, кои се
самостојни правни субјекти.
“Контролор” означува контролор или контролор на лични податоци (во согласност со
дефиницијата за контролор во законските прописи за заштита на податоците).
“Обработувач” означува обработувач или обработувач на лични податоци (во
согласност со дефиницијата на обработувач во законските прописи за заштита на
податоците).
“Законски прописи за заштита на податоци” се однесуваат на следните прописи во
мерка и периоди во кои се применливи: (a) национални закони кои ја пропишуваат
примената на Директивата на Европската Унија за заштита на податоците (95/46/EC)
и Директивата за заштита на податоците и електронските комуникации (2002/58/EC);
(b) GDPR; и (c) сите останати слични национални закони и прописи за заштита на
личните податоци.
“GDPR” означува Општа уредба за заштита на податоците (ЕУ) (2016/679).
“Лични податоци” се однесуваат на сите таканаречени лични податоци за личноста
(во согласност со нивната дефиниција во Законските прописи за заштита на личните
податоци) кои се обработуваат во врска со Услугите или како дел од пружањето на
услугите.
“Примач” се однесува на физичко или правно лице, орган на управа, државна служба
или некој друг орган на кој се обелоденуваат личните податоци (во согласност со
дефиницијата за законските прописи за заштита на личните податоци).
Личните податоци кои ги доставуваат клиентите на Deloitte-a CE (“клиенти”) или
податоците кои се добиени непосредно од вработените или претставниците на
клиентот, ги обработува друштвото член на мрежата на Deloitte CE кој е во договорен
однос со дадениот клиент за потребите или во врска со следново:
(i)
(ii)
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Пружање услуги дефинирани со релевантен договор со клиентот;
Исполнување на важечките законски, регулаторни или барања
професијата;
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(iii)
(iv)

Одговор на барања и налози на надлежни органи;
Администрација на договорите, финансиско сметководство, интерна
усогласеност на работењето и анализа на ризикот, и одржување на
односите со клиентите;
(v)
Користење на системски апликации (хостирани или интерни) за ИТ и ИС
услуги (електронска пошта/архивирање и сл.) – ова може да се однесува и
на cloud хостирани апликации под услов да се исполнети обврските за
сигурност и пренос на податоците дефинирани со Законските прописи за
заштита на податоците.
(во понатамошниот текст “Цели”).
Личните податоци може да се однесуваат на податоци за законски застапници на
клиентите, нивните вработени, членовите на тимот на проектот, добавувачите или
подизведувачите (“Носители на лични податоци”), како и на Личните податоци во
рамките на информациите и податоците добиени во врска со договорот.
Контролор:
Контролор е првенствено друштвото член на Deloitte CE кое е договорна страна во
договорот со клиентот.
За горенаведените цели Личните податоци може да се обелоденуваат/пренесуваат на
следните Примачи, и следните Примачи може да ги обработуваат личните податоци:
Друштва членки на Deloitte групацијата:
За горенаведените цели и во мера во која тоа е потребно за пружање на Услуги,
Личните податоци може да се обелоденуваат на друг Контролор во рамките на Deloitte
групацијата
(http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-officedirectory.html).
Ако се бара прекуграничен пренос на Личните податоци (и на територијата надвор од
Европската Унија, каде друштвото членка на Deloitte ќе биде во својство на друг
Контролор), преносот ќе биде извршен само ако се исполнети обврските во врска со
таквиот пренос, дефинирани со Законските прописи за заштита на податоците.
Обработувачи:
Следниве Обработувачи обработуваат Лични податоци во име на Контролорот за
горенаведените цели:
Подизведувачи (за чие ангажирање клиентот дал согласност, со склучениот договор
или на друг начин),
Давателите на стандардни услуги на Deloitte во ЦЕ:
Даватели на услуги од ЕУ:
Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, London, EC4A 3DW, United Kingdom
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C.,
1068 Budapest, Hungary
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague 8, Czech Republic
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prague 8, Czech
Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United
Kingdom
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4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapest, 1111, Hungary
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czech Republic
MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brussels, Belgium
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Poland
Даватели на услуги надвор од ЕУ:
Земајќи во предвид дека обработката на Личните податоци подразбира пренос на
податоци надвор од Европската Унија (ЕУ), сите долунаведени друштва имаат
склучено Стандардни договорни одредби одобрени во ЕУ со друштвото членка кое е
во договорен однос со клиентот, и на тој начин се обезбедува адекватно ниво на
заштита на Личните податоци во согласност со барањата на Законските прописи за
заштита на податоците.
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015,
USA
Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No.
14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana,
India
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (odnosi se samo na
usluge savetovanja u oblasti poreza i globalnih energetskih usluga)
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Контролорот(ите) и Обработувачот(ите) на лични податоци должни се да воспостават
технолошки, физички, административни и процедурални мерки на заштита во
согласност со стандардите кои се прифатени во оваа дејност со цел да се заштити и
осигура доверливоста, интегритетот или достапноста на Личните податоци кои се
предмет на обработка. Наведените мерки ќе спречат неовластен пристап до Личните
податоци или нарушување на личните податоци (безбедносен инцидент) во согласност
со инструкциите и политиките на Deloitte ЦЕ и важечките Законски прописи.
Друштвата членки на Deloitte ЦЕ кои обработуваат податоци на клиентите поседуваат
сертификати за стандардот ISO 27001 (ISO/IEC 27001 управување со безбедноста на
информациите).
Обработката на Личните податоци е неопходна за извршувањето на договорот т.е.
пружањето на услугите во согласност со договорот.
Физичките лица (носители на лични податоци) имаат право да побараат пристап до
своите Лични податоци, право да ги избришат или коригираат Личните податоци или
да ги избришат или ограничат или да ја оспорат обработката на Лични податоци, како
и право за пренос на податоците. Сите наведени права се остваруваат со испраќање
на барање по пат на електронска пошта до Контролорот на податоци, на следната
адреса: CEprivacy@deloitte.com. Носителот на лични податоци исто така има право да
поднесе жалба до органот надлежен за надзор над Личните податоци во земјата во
која е државјанин ако смета дека со обработката на личните податоци кои се
однесуваат на него, се кршат одредбите на Законските прописи за заштита на
податоците.

03

© 2018. For information, contact Deloitte Central Europe.

