
ПОЛИТИКА НА КОРИСТЕЊЕ КОЛАЧИЊА 

 

Оваа политика на користење колачиња („Политика на користење колачиња“) 

објаснува како МИДА Гранд Моторс како контролор на податоци („Контролор“, „ние“, 

„нас“, „нам“ или „наш/а/е/и“) користи технологии како што се колачиња, пиксели и 

локално складирање, за да овозможи полесно користење на нашите веб-сајтови и да 

креира содржина која ќе биде посоодветна за вас.   

Информациите кои се обработени преку колачиња може да се однесуваат на вас, вашите 

преференци при пребарување или типот на пребарувач што го користите и во најголем 

број случаи се употребува за да се обезбедат планираните функции на веб-сајтовите, 

подобрување на пребарувањето или на посетителите да им се обезбедат персонализирани 

понуди. Генерално, нема можност да ве идентификуваме врз основа на овие 

информации, туку само да ви овозможниме персонализирано пребарување. 

За подробни информации во врска со нашата обработка на податоци, ве молиме да 

прочитате за нашата Политика на приватност на нашиот веб-сајт.  

Ги почитуваме вашите права и приватност и ви овозможуваме да се откажете од 

колачиња во некои случаи. Меѓутоа, користењето на некои строго неопходни колачиња 

е суштински важно за работата на нашиот веб-сајт и ќе биде подробно објаснето подолу. 

 

ВАЖНО! Оваа Политика на користење колачиња се издава од страна на независен 

давател на услуги. Ниедна филијала или подружница на Ford Motor Company не е 

вклучена во обработката на податоците како обработувач или контролор на податоци.  

 

Апсолутно неопходна категорија на колачиња 

Овие колачиња служат за работењето на веб-сајтот и не можат да се исклучат. Во 

повеќето случаи тие активираат само кога користите некоја интерактивна функција на 

веб-сајтот, како што е поставувањето на вашите параметри за приватност. 

Можете да го поставите вашиот пребарувач да ве предупредува или да ги блокира овие 

колачиња, но во тој случај веб-сајтот нема да фунцкионира правилно. Овие колачиња не 

чуваат никакви информации кои можат да се употребат за ваша идентификација. 

 

Категорија на статистички, аналитички колачиња  

Дозволете ни да го мериме сообраќајот на порталот и неговите извори за да ги подобриме 

неговите перформанси. Тие ни помагаат да ги идентификуваме најпопуларните и 



најнепопуларните страници и да го видиме редоследот по кој се посетувани од нашите 

посетители. Овие подацоти ги гледаме во збирна форма, што значи дека се целосно 

анонимни. Ако ги оневозможите овие колачиња, вашите посети нема да бидат вклучени 

во збирната статистика и нема да можеме да ги измериме перформансите на веб-сајтот. 

Можете да се откажете од употребата на колачето на Google Analytics преку вашиот 

пребарувач или преку интерфејсот за согласност за користење колачиња. Можете да се 

откажете од користењето на колачето на Google Analytics преку вашиот пребарувач или 

преку интерфејсот за согласност за користење колачиња. 

 

Категорија на колачиња за маркетинг/таргетирање 

На нашиот веб-сајт може да има колачиња за маркетинг и релевантни колачиња за 

таргетирање кои се поставени од страна на нашите партнери кои вршат промотивни 

активности. Овие колачиња се користат за да му се овозможи на партнерот да собира 

информации за она што ве интересира и на други веб-сајтови да прикажува реклами кои 

се соодветни за вас.  

Овие колачиња не чуваат директно никакви информации кои може да се употребат за да 

бидете идентификувани, туку за конкретно да се препознае вашиот уред и/или 

пребарувач. Ако ги оневозможите овие колачиња, на други веб-сајтови ќе гледате 

реклами кои се помалку релевантни за вас. 

Горенаведеното групирање може да се прикаже и врз основа на времетраењето на 

складирањето на колачињата - или како збир од постојани колачиња за една сесија или 

постојани колачиња или пак врз основа на идентитетот на поставувачот на колачиња - 

колачиња од прва страна или колачиња од трета страна. 

 

Апсолутно неопходни колачиња кои ги користиме  

Име на колаче Намена на колаче 

_ford_cms_session Неопходно колаче што складира информации кои се 

фундаментални за користењето на овој веб-сајт. 

_performance_cookies_enabled Неопходно колаче што складира информации во врска 

со вашите претпочитани параметри за колачиња. 

_functionality_cookies_enabled Неопходно колаче што складира информации во врска 

со вашите претпочитани параметри за колачиња. 

_ad_cookies_enabled Неопходно колаче што складира информации во врска 

со вашите претпочитани параметри за колачиња. 

 

 

 



Категорија на статистички, аналитички колачиња 

Име на колаче Намена на колаче 

  

  

  
 

Колачиња за маркетинг/таргетирање 

Име на колаче Намена на колаче 

  

  

  

  

 

6. ЗАКОНСКИ ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ПОДАТОЦИ  

Како субјект на податоци, можете да барате информации за обработката на вашите лични 

податоди и да барате исправка на вашите лични податоци или бришење на тие податоци 

- со исклучок на задолжителната обработка на податоци - повлекување на податоците, 

можете да го искористите вашето право на преносливост на податоците и приговор на 

начинот што е посочен при снимањето на податоците. 

Согласно со членовите од 15 до 20 од ОРЗП (Општа регулатива за заштита на податоци), 

како жител на Европската економска област (или онаму каде што ОРЗП се применува 

поради други причини), ги имате следните права кога се во прашање вашите лични 

податоци: 

a) право на информации во врска со нашата обработка; 

б) право на пристап до вашите лични податоци; 

в) право на исправка;  

г) право на бришење на вашите податоци; 

д) право на забрана на обработка; 

ѓ) право на преносливост на податоците (пренос на вашите податоци кај друг 

контролор на податоци); 

е) право да се спротиставите на нашата обработка. 

Можете да ги користите вашите права преку испраќање барања до опциите за контакт на 

контролорот на податоци.  

Имате право да бидете информирани за типовите лични податоци кои ги складираме во 

врска со вас. Исто така имате право да барате пристап до вашите лични податоци (право 

на пристап). Ако барањето влијае врз правата и слободите на другите или е евидентно  



неосновано или претерано, го задржуваме правото да наплатиме разумна сума за тоа или, 

во исклучителни случаи, да одбиеме да постапиме по барањето.  

Имате право да ги исправите или избришете погрешните податоци или да барате забрана 

за обработка на податоците (право на исправка и бришење). Ако ги обработуваме вашите 

податоци врз основа на нашиот легитимен интерес, можете да се спротиставите на 

обработката на податоците (право на приговор). 

Имате право и да ги добивате вашите лични податоци кои ги обработуваме во машински 

читлив формат којшто обично се користи и да ги препратите на друг обработувач на 

податоци или да побарате од нас да ги препратиме наместо вас, во случај да се исполнети 

законските услови (право на преносливост на податоци). Ако ги обработуваме вашите 

податоци врз основа на ваша согласност, можете да ја повлечете вашата согласност во 

секое време, но тоа нема да влијае на законитоста на претходната обработка на 

податоците.  

Имате право да вложите жалба до надзорниот орган во земјата-членка каде што живеете, 

работите или местото каде што се случила претпоставената повреда, посебно ако според 

претпоставката за обработката на личните податоци на субјектот на податоци ги крши 

одредбите на ОРЗП. 

 

 

7. ПРОМЕНИ НА ОВАА ПОЛИТИКА НА КОРИСТЕЊЕ КОЛАЧИЊА 

Кога ќе има потреба, ќе ја ажурираме оваа Политика на користење колачиња за да ги 

рефлектира промените во важечкото законодавство, нашите производи, кои лични 

информации ги собираме или како ги употребуваме личните информации. Кога ќе 

објавиме промени во Политиката на користење колачиња, ќе го промениме и датумот во 

„Ажурирано на“ на почетокот на Политиката. Ако внесеме материјални промени во 

Политиката на користење колачиња, ќе дадеме известување или ќе добиеме согласност 

за таквите промени како што е утврдено со закон. 

 


