
 
ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 

Име И Презиме :        ЕМБГ:  
____________________________________________________________________________________ 
Електронска пошта (E-mail):       Телефонски број:  
             
____________________________________________________________________________________________ 

Адреса на живеење/достава:       Потпис: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
За цели на електронско известување  
Изјавувам дека се согласувам Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА 
АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, 
презиме, телефон, емаил адреса и податоци за моето возило за цели на електронско известување 
 

o ☐Се согласувам 

o ☐Не се согласувам 
 

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: 
info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје 
 
Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата 
согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот 
се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни. 
  
Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста 
на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното 
повлекување. 
 

За цели на директен маркетинг  
Изјавувам дека се согласувам Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА 
АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, 
презиме, телефон, емаил адреса за цели на директен маркетинг 
 

o ☐Се согласувам 

o ☐Не се согласувам 
 

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: 
info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје 
 
Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата 
согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот 
се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни. 
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Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста 
на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното 
повлекување. 
 

За цели на маркетинг истражувања  
Изјавувам дека се согласувам Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА 
АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, 
презиме, телефон, емаил адреса за цели на вршење на маркетинг истражување 
 

o ☐Се согласувам 

o ☐Не се согласувам 
 

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: 
info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје 
 
Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата 
согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот 
се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни. 
  
Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста 
на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното 
повлекување. 

 
 

За цели на електронско известување  
Изјавувам дека се согласувам Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА 
АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, 
презиме, телефон, емаил адреса и податоци за моето возило за цели на електронско известување 
 

o ☐Се согласувам 

o ☐Не се согласувам 
 

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: 
info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје 
 
Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата 
согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот 
се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни. 
  
Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста 
на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното 
повлекување. 
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За ажурирање на системот за навигација   
Изјавувам дека се согласувам Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА 
АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува мојата геолокација за цели на 
ажурирање на системот за навигација 
 

o ☐Се согласувам 

o ☐Не се согласувам 
 

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: 
info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје 
 
Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата 
согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот 
се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни. 
  
Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста 
на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното 
повлекување. 
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