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ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ
ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО како општествено одоговорна компанија, која ги почитува законските прописи на
Република Македонија, ја донесе оваа Политка за приватност со цел заштита на личните податоци на
нашите ценети корисници и потенцијални клиенти, како и кандидати за вработување која е во согласност
со Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на
обработката на личните податоци под деловоден број: 0303-361
Како би можеле брзо и прецизно да одговориме на Вашите прашања, барања и нарачки, потребни ќе ни
бидат Вашите име и презиме, e-mail адреса, телефонски број, како и адреса за достава на нарачката. За
таа цел потребно е да пополните и потпишете Изјава за согласност за обработка и обезбедување тајност
и заштита на обработката на личните податоци која ќе биде во прилог на оваа Политика. Воедно, се
обврзуваме и Ве уверуваме дека Вашите лични податоците ќе бидат третирани, односно обработувани
исклучиво за намената за која тие се поднесени, како и за Ваше дополнително информирање за промоции
и новитети кои нашата компанија може да Ви ги понуди. Податоците ќе бидат внесени во нашата
електронска база до која пристап имаат само овластени лица од нашата компанија кои се одговорни за
почитување на прописите за заштита на личните податоци и се максимално професионални во нивното
спроведување. Затоа секој кој има достап до личните податоци во базата на нашата компанија има дадено
Изјава за тајност и заштита на личните податоци
Како компанија која постојано се шири и расте, особено ни се важни и кандидатите кои сакаат да изградат
кариера кај нас. Затоа ја гаранираме и се обврзуваме да ја почитуваме нивната приватност, со тоа што
апликациите за работа се обработуваат исклучиво за намената за која што се поднесени од страна на
овластени лица од секторот за човечки ресурси и истите се чуваат не подолго од 12 месеци во нашата
база на потенцијални кандидати за вработување.
Сите собрани податоци во ниту еден случај нема да бидат проследени до трети лица, ниту пак до истите
ќе имаат пристап неовластени лица.
Сите лица кои сакаат да се одјават од нашите бази на клиенти или кандидати за вработување, можат
истото да го сторат во било кое време преку испраќање на e-mail со содржина „Одјава“ на следната адреса:
odjava@cateringll.com
ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО се обврзува дека ќе се придружува до оваа Политика на приватност, како и до
Правилникот и сите законски прописи согласно кои своето работење ќе го усогласува со истите. За секоја
промена на оваа Политика, сите клиенти и кандидати ќе бидат известени преку e-mail, а промената ќе
биде објавена на оваа веб страна.
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