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Известување за заштита на податоци за РЕГРУТИРАЊЕ  
 

1. ВОВЕД 

Приватна здравствена установа – дијагностичка лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија СИНЛАБ Скопје, со регистрирано седиште на ул. Огњен Прица бр.1/ лок. 3, 4 и 5, Кисела 
Вода, Скопје, со ЕМБС 5477506 и секоја од компаниите од групација (Синлаб) е посветена на заштита на 
приватноста на секој кој аплицира за вработување или друг ангажман во Синлаб (Кандидати). 

Подолу се наведените информации во врска со собирањето, анализирањето, објавувањето и користењето 
на личните податоци на Кандидатите од страна на Синлаб. Ако прифатите вработување или сте 
ангажирани од страна на Синлаб, ние се разбира, ќе собереме повеќе информации за вас и ќе ги 
употребиме вашите информации за други намени - ова ќе ви биде објаснето како дел од процесот на 
регрутирање нови вработени. 

2. ПОДАТОЦИ ШТО ГИ СОБИРАМЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ  

2.1. Синлаб собира информации за Кандидатите во текот на процесот на регрутирање. Некои од овие 

информации се собираат директно од вас (на пример, со формуларите кои ќе ви биде побарано да ги 

пополните, или со интервјуа или тестирања). Други информации се генерираат автоматски кога ги 

користите или на друг начин комуницирате со системите на Синлаб или се обезбедени од трети лица 

(на пример, агенции за вработување, референти и образовни институции). 

 

2.2. Податоците што ги собираме за Кандидатите вклучуваат: 

2.2.1. основни лични податоци, како што се име, контакт детали и пол, како и информации обезбедени за 
потврда на вашиот идентитет; 

2.2.2. податоци во врска со вашето работно искуство и образование, секоја позиција или позиции за кои 
аплицирате или се разгледува вашата апликација и вашите релевантни лични интереси, атрибути и 
аспирации и планови за кариера; 

2.2.3. други лични податоци што ги обзбедувате во кратката биографија или сличен документ; и 

2.2.4. податоци во врска со расното или етничкото потекло, религиозни или други филозофски убедувања, 
сексуална ориентација и инвалидитет, кои ги собираме со цел мониторинг на еднаквост на 
можностите, само со ваша експлицитна согласност. Општо земено, треба да претпоставите дека, 
доколку ве прашаме за ваков тип на информации, истите ни се потребни за цели на регрутирање. 
Во некои случаи, можеби нема да можеме да ја разгледаме вашата апликација, доколку не можете 
да ги обезбедите информациите што ги бараме. Можно е да има случаи кога ни требаат 
информации за да исполниме некаква законска обврска, или обратно кога обезбедувањето на 
информации е целосно опционално и нема да влијае на вашата апликација - ќе ве известиме 
доколку станува збор за ваков случај.  

2.3. Како ги користиме информациите за Кандидатите 

2.3.1. Информациите за кандидатите ги користиме со цел управување со процесот на вработување и 
проценка за ваше вработување или друг ангажман, за следење и подобрување на нашите процеси 
за вработување и за слични такви цели, вклучувајќи и мониторинг на еднаквите можности, 
усогласеност со законите и регулативите и цели поврзани со законските барања кон нас или против 
нас. 

2.3.2. Имаме право да ги користиме, откриеме и на друг начин да ги обработиме информациите на 
Кандидатите (и на поранешните Кандидати) како што е опишано во ова известување, бидејќи ние 
треба да го сториме тоа за целите наведени во точка 2.4.1. 

2.3.3. Не се потпираме на согласноста на Кандидатите за собирање, користење или останато 
процесирање на нивните лични податоци, освен во исклучителни околности кога нашата обработка 
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е единствено опционална (на пример, при собирање на одредени информации за мониторинг на 
еднаквите можности согласно точка 2.2.4 погоре) - во тие околности ќе побараме ваша согласност 
за секој случај поединечно. 

2.4. Откривање на податоци за Кандидати 

2.4.1. Синлаб може да открие податоци за Кандидатот, онаму каде што е разумно неопходно за 
различните цели утврдени во оваа точка 2.4.1, на: 

(а) агенции за вработување кои работат со нас во врска со вашата потенцијална регрутација; 

(б) други даватели на услуги кои ги обработуваат информациите за Кандидатите во наше име 
додека ги поддржуваат нашиот бизнис и работење; 

(в) други членови на групацијата Синлаб; 

(г) трети лица кон кои Синлаб е обврзан да ги открива информациите согласно законите или 
регулаторните барања (вклучувајќи и спротивни страни од судски постапки); и 

(д) надлежни регулаторни и обвинителни органи. 

2.4.2. Ако ни дадете имиња на евентуални референти, може да им го откриеме фактот дека аплицирате за 
да работите кај нас, кога ќе ги прашаме за референците (препораките). 

2.5. Меѓународен пренос на податоци и поврзани заштити 

Објавувањето на податоците за Кандидатите опишани во точка 2.4 може да вклучи меѓународни 
трансфери, како и трансфери во земји надвор од Македонија, во земји во Европската економска 
област (ЕЕА) и надвор од ЕЕА, кои немаат закони за заштита на лични податоци што се строги како 
оние во Македонија и во ЕЕА. Во овие случаи, каде што ние ги пренесуваме информациите за 
Кандидатите до други членови на групацијата Синлаб или трети лица кои дејствуваат во наше име, 
ние имплементираме договори и механизми за заштита на вашите податоци (вклучувајќи, каде што 
е соодветно, договори во форма одобрена за оваа намена од страна на Европската комисија). 

2.6. Чување и бришење на податоците за Кандидатите 

2.6.1. Генерално во текот на процесот на регрутирање ќе ги задржиме вашите податоци. Некои податоци 
ќе бидат задржани и по завршувањето на процесот на регрутирање, или поради тоа што сте 
вработени или на друг начин ангажирани од нас или ако вашата апликација е повлечена или 
неуспешна, бидејќи ние ги чуваме информациите во случај повторно да аплицирате за да работите 
за нас или доколку дојде до спор меѓу нас поврзан со регрутирањето. Ние обично ги бришеме овие 
податоци (најдоцна) 1 година по завршувањето на процесот на регрутирање, иако можеби ќе треба 
да ги чуваме подолго доколку повторно аплицирате или ако се појави спор. 

2.6.2. Како општо правило, ние не ги чуваме податоците за Кандидатите (освен во анонимизирана/ 
статистичка форма) подолго од 1 година, со оглед на целите за кои се чуваат истите. 

2.7. Права и прашања за заштита на податоци 

2.7.1. Со ограничени исклучоци, Кандидатите имаат законски права да добијат копии од личните податоци 
што ние ги имаме за нив и да барат корекција на погрешните податоци. 

2.7.2. Во некои околности, исто така, може да побарате од нас да ги избришеме (или да престанеме со 
активната употреба на) вашите лични податоци. 

2.7.3. Доколку сакате да искористите некое од овие права, би сакале да видите копии од кои било од 
договорите наведени во параграф 2.5 или имате други прашања во врска со нашата обработка на 
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информации за Кандидати или слични политики, ве молиме контактирајте нė, 
maja.todorovska@synlab.com. 

2.7.4. Исто така имате право, во секое време, да поднесете поплака за обработка на вашите лични 
податоци од наша страна кај релевантните надзорни органи, за кои се можете да најдете детали на 
следниот линк: https://dzlp.mk (повремено ажурирано). 

2.8. Ревизија на документ 

2.8.1. Ова известување последно беше ажурирано на 16.05.2018 и ќе биде ревидирано на годишно ниво. 
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