
Политика за приватност на ЈПКД Комуналец - Струмица 
 

Грижата за клиентите и за нивната приватност претставува приоритет за ЈПКД Комуналец – 
Струмица. 

Оваа политика ги објаснува видовите информации кои може да ги собереме и задржиме при 
посета на веб-страницата на ЈПКД Комуналец, како и на кој начин се користат тие информации и 
со кого се споделуваат податоците. Исто така, одредува на кој начин може да нè контактирате 
доколку имате прашања или сте загрижени за овие информации. 

Оваа Политика е во согласност со Правилата за заштита на личните податоци. 

Информации кои ги собира ЈПКД Комуналец при посета на веб-страницата: 

• Информации кои не можат лично да Ве идентификуваат: Број на сметка за плаќање како и 
состојба на сметката платена/неплатена 

Споделување на информации 
ЈПКД Комуналец не сибира и не открива било каков податок на трети лица без Ваша согласност. 

Меѓународни трансфери на вашите информации 
Во согласност со важечките прописи,  ЈПКД Комуналец  не собира и согласно тоа неможе да 
пренесе било каков податок надвор од СРМ. 

  



Што треба да направите за да ги заштитите вашите информации 

Како општа најдобра практика на Интернет, Ви препорачуваме: 
 

• Не користете лесни лозинки (како единечни зборови од речник); 

• Не користете иста лозинка за повеќе сметки; 

• Користете долги лозинки (најмалку 8 знаци, но се препорачуваат и подолги); 

• Користете лозинки кои содржат комбинација од големи и мали букви, броеви и специјални 
знаци, на пр. $%^& итн. 

• Чувајте ги лозинките на безбедно место (никогаш не ги запишувајте или споделувајте со никого) 
и редовно менувајте ги. 

• Следете ги безбедносните препораки дадени од Банката. 

Пристап до вашите информации и вашите права 

Доколку сакате писмена потврда дека ЈПКД Комуналец  не собира ниеден Ваш личен податок Ве 
молиме да се обратите на шалтерите на ЈПКД Комуналец. 

„Cookies“ и „web bugs“ 
ЈПКД Комуналец на својата страна http://ekomunalec.24x7.mk не користи технологии за собирање 
на информации во врска со користењето на веб-страната и/или e-mail комуникации, познати како 
„cookies“ (колачиња) и „web bugs“.  

Прифаќање на условите 
Со користењето на оваа вебстраница, се согласувате, односно ги прифаќате одредбите во  
Политиката за приватност на ЈПКД Комуналец .  

Ако не се согласувате со истата, ве молиме не ја користете нашата вебстраница. 

Доколку имате прашања во врска со Политиката за приватност на ЈПКД Комуналец  Струмица при 
користењето на нашата веб-страница, ве молиме контактирајте нè на: 

Контактирајте нè 

ЈПКД Комуналец  

contact@komunalec-strumica.com.mk 


