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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
3630.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за
информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ПОДАТОЦИ ВО ПОЕДИНЕЧНИТЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И ИЗВОРНИЦИТЕ НА
ПОДАТОЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат стандардите за
квалитет на податоци во поединечните бази на податоци на надлежните органи и изворниците на податоци,
при нивна интерграција во Централниот регистар на
население (во натамошниот текст: Регистарот).
Член 2
При водењето на поединечните бази на податоци се
користат стандардите ISO/IEC 10646 или CWA
13873:2000, односно UNICODE.
Изворниците на податоци треба да ги имплементираат стандардите:
- ISO 3166 стандард за кодот на државите и
- ISO 8601 елемент на податоци за размена.
По исклучок на став 1 од овој член, доколку изворниците ги користат ISO 5427:1984 за кирилично писмо
и ISO 5426-2:1996, за латинично писмо, треба да го
применат ICAO стандардот за транслитерација.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
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3631.
Врз основа на член 18 став (3) и член 19 став (3) од
Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
98/19), министерот за информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ НА
ВРШЕЊЕ УПИСИ, ЧУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА
ИЗВОРНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ И
НАЧИНОТ И ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА
ИНТЕГРАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и техничките процедури на вршење уписи, чување и бришење
на изворни податоци содржани во Централниот регистар на население (во натамошниот текст: Регистарот),
како и начинот и техничките процедури за интеграција
на податоците во Регистарот.

Член 2
При вршење на упис или бришење на личен податок кој е дел од содржината на податоците во Регистарот, а кој е евидентиран во поединечните бази на податоци, изворниците извршениот упис или бришење на
тој податок го евидентираат и во Регистарот.
Изворните податоци се чуваат во поединечните бази на податоци кај изворникот на податоци.
Уписот на изворни податоци подразбира запишување на тие податоци кај изворникот на податоци, како и
промена на веќе упишани податоци.
Единствен идентификатор на овластено лице кај изворникот, кој ги врши работите определени со овој
член подразбира податок или збир на податоци со коишто лицето може да се идентификува на еднозначен
начин во рамки на системот на изворникот (во натамошниот текст: единствен идентификатор).
Член 3
Уписот или бришењето на изворните податоци се
врши заради настаната потреба од упис или бришење
на изворните податоци на физичкото лице, согласно закон.
Уписот или бришењето на податоците кои ја формираат содржината на податоците во Регистарот се
врши преку единствената околина.
Изворникот на податоци при вршење на уписи или
бришење на изворен податок соодветно го изменува и
статусот на податочниот сет.
Изворникот на податоци измената на статусот на
податокот ја прави достапна и за Регистарот.
Член 5
Изворниците на податоци треба да обезбедат евидентирање на авторизиран пристап (логови) при секој
упис или бришење на податоци кои ја формираат содржината на Регистарот.
Изворниците на податоци го евидентираат секој авторизиран пристап која треба да ги содржи најмалку
следните податоци: единствениот идентификатор, работна станица од каде се пристапува до информацискиот систем, датум и време на пристапување, субјектот
на лични податоци и видот на податоците кон кои е
пристапено, видот на пристапот со операциите кои се
преземени, запис за авторизација за секое пристапување, запис за секој неавторизиран пристап и запис за
автоматизирано отфрлање од информацискиот систем.
За секој авторизиран пристап од ставот 2 на овој
член, се чуваат и податоци за идентификување на информацискиот систем од кој се врши надворешен обид
за пристап во оперативните функции или личните податоци без потребното ниво на авторизација.
Операциите кои овозможуваат евидентирање на податоците од ставовите 2 и 3 на овој член треба да бидат
контролирани од страна на офицерите за заштита на
личните податоци кај изворниците на податоци и истите не може да се деактивираат.
Од страна на офицерите за заштита на личните податоци се врши периодична проверка на податоците од
ставовите 2 и 3 на овој член.
Член 6
Интеграцијата на податоците во Регистарот се
спроведува преку комуникациски протоколи со технички детали на системско ниво помеѓу изворниците
на податоци и Регистарот.

