
Privatësia 

1. Mbrojtja e të dhënave në një vështrim 

Informacion i përgjithshëm 

Shënimet e mëposhtme japin një pamje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja 
personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë çdo e dhënë me të 
cilën ju mund të identifikoheni personalisht. Informacione të hollësishme mbi subjektin e 
mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë të mbrojtjes së të dhënave të 
renditura nën këtë tekst. 

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit 

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti? 

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes së internetit. Detajet 

e tyre të kontaktit mund të gjenden në gjurmën e kësaj uebsajti. 

Si t'i mbledhim të dhënat tuaja? 

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen duke na i dhënë. Këto mund të jenë, për shembull.B. 

të dhëna që ju hyni në një formë kontakti. 

Të dhëna të tjera mblidhen automatikisht nga sistemet tona të IT kur vizitoni faqen e 

internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (e.B shfletues interneti, sistem operativ ose 

kohë e pamjes së faqes). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të 

internetit. 

 

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja? 

Një pjesë e të dhënave është mbledhur për të siguruar sigurimin pa gabime të faqes së 

internetit. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit. 

 

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja? 

Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të 

dhënave tuaja personale të ruajtura falas në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni 

korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë 

në adresën e dhënë në gjurmë nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me temën e mbrojtjes së 

të dhënave. Për më tepër, ju keni të drejtë të depozitoni një ankesë pranë autoritetit kompetent 

mbikëqyrës. 

Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në 

rrethana të caktuara. Detajet mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave nën "E 

drejta e kufizimit të përpunimit". 



Mjete analizuese dhe mjete të palëve të treta 

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo 

bëhet kryesisht me biskota dhe me të ashtuquajturat programe analizash. Analiza e sjelljes 

suaj sërf është zakonisht anonime; sjellja e sërfit nuk mund të gjurmohet tek ty. Mund ta 

kundërshtosh këtë analizë ose ta parandalosh duke mos përdorur disa vegla. Informacione të 

hollësishme mund të gjenden në politikën e mëposhtme të privatësisë. 

Mund ta kundërshtosh këtë analizë. Ne do t'ju informojmë rreth mundësive të kundërshtimit 

në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. 

2. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i 

detyrueshëm 

Privatësia 

Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. 

Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me 

rregullat statutore të mbrojtjes së të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. 

Kur përdorni këtë faqe interneti, mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat 

personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo politikë e 

privatësisë shpjegon se për çfarë të dhënash mbledhim dhe për çfarë i përdorim. Gjithashtu, 

shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet kjo. 

Duam të vëmë në dukje se transmetimi i të dhënave në internet (e.B. kur komunikon me e-

mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga 

palët e treta nuk është e mundur. 

Shënim për organin përgjegjës 

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti është: 

ALTERnatives Wohnen eG 

David Hüweler 

Bahnhofstraße 14-16 

49477 Ibbenbüren 

Telefon: 05451 / 8939190 

E-Mail: info@alternatives-wohnen.de 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam 

mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

(z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 
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Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave 

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të 

shprehur. Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Për këtë qëllim, na mjafton një 

mesazh joformal me anë të e-mailit. Ligjishmëria e përpunimit të të dhënave e kryer deri sa 

revokimi të mbetet i paprekur nga revokimi. 

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta si 

dhe për marketing të drejtpërdrejtë (Art. 21 GDPR) 

Nëse përpunimi i të dhënave kryhet në bazë të Art. 6 para. 1 lit. e ose f GDPR, ju keni të 

drejtë në çdo kohë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për arsye 

që dalin nga situata juaj e veçantë; kjo vlen edhe për profilimin bazuar në këto 

dispozita. Baza ligjore përkatëse mbi të cilën bazohet përpunimi mund të gjendet në 

këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave. Nëse kundërshtoni, ne nuk do të përpunojmë 

më të dhënat tuaja personale të interesuara nëse nuk mund të demonstrojmë baza 

bindëse të ligjshme për përpunimin i cili shkel interesat, të drejtat dhe liritë tuaja ose 

për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore (kundërshtim në zbatim të 

nenit 21 (1) GDPR). 

Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, 

ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale në 

lidhje me ju me qëllim të një reklamimi të tillë; kjo vlen edhe për profilimin për sa kohë 

që është e lidhur me reklama të tilla të drejtpërdrejta. Nëse kundërshtoni, të dhënat 

tuaja personale nuk do të përdoren më për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë 

(kundërshtim në ndjekje të Art. 21 para. 2 GDPR). 

 

 

E drejta për të paraqitur një ankesë pranë autoritetit kompetent mbikqyrës 

Në rast shkeljeje të GDPR- së, subjektet e të dhënave kanë të drejtë të depozitojnë një ankesë 

pranë një autoriteti mbikëqyrës, në veçanti në Shtetin Anëtar të vendbanimit të tyre të 

zakonshëm, vendin e tyre të punës ose vendin e shkeljes së pretenduar. E drejta për të 

paraqitur një ankesë është pa paragjykim ndaj ndonjë ilaçi tjetër administrativ ose gjyqësor. 

 

 

E drejta për portabilitetin e të dhënave 

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të 

pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate që ju është dorëzuar ose një 

pale të tretë në një format të përbashkët, të lexueshëm me makinë. Nëse 

kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një kontrollues tjetër, 

kjo do të ndodhë vetëm në atë masë që është teknikisht e realizueshme. 

 

 

 

 



 

 

Kriptimi SSL ose TLS 

Ky sajt përdor enkriptim SSL ose TLS për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e 

përmbajtjeve konfidenciale, të tilla si porositë ose hetimet që ju na dërgoni si operatori i faqes. 

Ju mund të njihni një lidhje të enkriptuar nga fakti që linja e adresës së shfletuesit ndryshon 

nga "http://" në "https://" dhe nga simboli i kyçjes në linjën tuaj të shfletuesit. 

Nëse kriptimi SSL ose TLS është aktivizuar, të dhënat që na transmetoni nuk mund të lexohen 

nga palë të treta. 

 

 

Informacion, bllokim, fshirje dhe korrigjim 

Në kuadrin e dispozitave ligjore të zbatueshme, ju keni të drejtë në çdo kohë të 

lironi informacion në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, 

origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, 

nëse është e nevojshme, një të drejtë për korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e 

këtyre të dhënave. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë 

në gjurmë nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me temën e të dhënave 

personale. 

 

 

E drejta për kufizimin e përpunimit 

Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. Për këtë 

qëllim, ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në gjurmë. E drejta për 

kufizimin e përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme: 

-Nëse ju kundërshtoni saktësinë e të dhënave tuaja personale të ruajtura me ne, ne zakonisht kemi 
nevojë për kohë për të verifikuar këtë. Gjatë gjithë kohës së kontrollit, ju keni të drejtë të kërkoni 
kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. 

-Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ishte / është i paligjshëm, ju mund të kërkoni kufizimin 
e përpunimit të të dhënave në vend të fshirjes. 

-Nëse nuk kemi më nevojë për të dhënat tuaja personale, por ju keni nevojë për të ushtruar, 
mbrojtur ose pohuar pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të 
dhënave tuaja personale në vend të fshirjes. 

-Nëse keni paraqitur një kundërshtim në bazë të nenit 21 (1) GDPR, duhet të arrihet një ekuilibër 
midis interesave tuaja dhe tonave. Për sa kohë që nuk është ende e qartë se interesat e kujt 
mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. 
 
 
 
 



Nëse keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna mund të 

përpunohen vetëm – përveç ruajtjes së tyre – me pëlqimin tuaj ose për ngritjen, ushtrimin ose 

mbrojtjen e pretendimeve ligjore ose për mbrojtjen e të drejtave të një personi tjetër natyror 

ose juridik ose për arsye të interesit të rëndësishëm publik të Bashkimit Evropian ose të një 

Shteti Anëtar. 

 

 

 

3.Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të Internetit. 

 
Cookies 

Disa nga faqet e Internetit përdorin të ashtuquajturat cookies. Cookies nuk shkaktojnë ndonjë 

dëm në kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë 

më të përdorshme, efektive dhe të sigurt. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në 

kompjuterin tuaj dhe ruhen nga shfletuesi juaj. 

Shumica e cookies që përdorim janë të ashtuquajturat "cookies të sesionit". Ato do të fshihen 

automatikisht në fund të vizitës suaj. Cookies të tjera mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa 

t'i fshini ato. Këto cookies na lejojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër që do të vizitoni. 

Ju mund të vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar rreth vendosjes së 

cookies dhe të lejoni cookies vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për 

raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur 

mbyllni shfletuesin. Çaktivizo cookies mund të kufizojë funksionalitetin e kësaj uebsajti. 

Cookies që janë të nevojshme për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të 

siguruar disa funksione të dëshiruara nga ju (e.B. funksioni i karrocave të blerjes) ruhen në 

bazë të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm në 

ruajtjen e cookies për ofrimin teknikisht pa gabime dhe të optimizuar të shërbimeve të saj. Për 

sa kohë që biskotat e tjera (e.B. cookies për analizën e sjelljes suaj surfing) ruhen, këto 

trajtohen veçmas në këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave. 

 

Formulari i kontaktit 

Nëse na dërgoni pyetje nëpërmjet formularit të kontaktit, detajet tuaja nga formulari i pyetjes, 

duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne me qëllim të 

përpunimit të pyetjes dhe në rast pyetjesh përcjellëse. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa 

pëlqimin tuaj. 

Përpunimi i të dhënave të futura në formularin e kontaktit, pra kryhet ekskluzivisht në bazë të 

pëlqimit tuaj (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Mund ta heqësh këtë pëlqim në çdo kohë. Për këtë 

qëllim, na mjafton një mesazh joformal me anë të e-mailit. Ligjishmëria e operacioneve të 

përpunimit të të dhënave të kryera deri në revokimin mbetet e paprekur nga revokimi. 

Të dhënat që ju hyni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne deri sa të na kërkoni ta 

fshijmë atë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtje ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk 

zbatohet më (e.B. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat e detyrueshme statutore – në 

veçanti periudhat e ruajtjes – mbeten të paprekura. 



Kërkesë me e-mail, telefon ose faks 

Nëse na kontaktoni me e-mail, telefon ose faks, kërkesa juaj, duke përfshirë të gjitha të dhënat 

personale që rezultojnë (emri, kërkesa), do të ruhen dhe përpunohen nga ne me qëllim të 

përpunimit të kërkesës suaj. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj. 

Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet në bazë të Art. 6 para. 1 lit.b GDPR, nëse kërkesa juaj 

është e lidhur me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për zbatimin e masave 

para-kontraktuale. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj (Art. 6 para. 

1 lit. a GDPR) dhe / ose në interesat tona legjitime (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR), pasi ne kemi 

një interes të ligjshëm në përpunimin efektiv të hetimeve që na drejtohen. 

Të dhënat që na dërgoni nëpërmjet kërkesave të kontaktit do të mbeten me ne derisa të na 

kërkoni ta fshijmë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtje ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave 

nuk zbatohet më (e.B. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat e detyrueshme statutore 

– në veçanti periudhat e ruajtjes së statutit – mbeten të paprekura. 

 

 

Përpunimi i të dhënave (të dhënat e klientëve dhe kontratave) 

Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat personale vetëm në masën që ato janë të 

nevojshme për ngritjen, përmbajtjen ose ndryshimin e marrëdhënies ligjore (të dhënat e 

inventarit). Kjo bëhet në bazë të Art. 6 para. 1 lit.b GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave 

për kryerjen e një kontrate ose masave para-kontraktuale. Ne mbledhim, përpunojmë dhe 

përdorim të dhëna personale rreth përdorimit të faqeve tona të Internetit (të dhënat e 

përdorimit) vetëm në masën e nevojshme për të mundësuar ose faturuar përdoruesin për 

përdorimin e shërbimit. 

Të dhënat e mbledhura të klientëve do të fshihen pas përfundimit të porosisë ose përfundimit 

të marrëdhënies së biznesit. Periudhat e ruajtjes së statutit mbeten të paprekura. 
 

 

4. Mjetet e analizës dhe reklamat 

Google Analytics 

Kjo faqe interneti përdor funksionet e shërbimit të analizës së uebit Google Analytics. Ofruesi 

është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA. 

Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies". Këto janë skedarë teksti që ruhen në 

kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit. 

Informacioni i gjeneruar nga kukit në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj uebsajti zakonisht 

transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. 

Ruajtja e cookies Google Analytics dhe përdorimi i këtij mjeti analizash bazohen në Art. 6 

para. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm në analizën e 

sjelljes së përdoruesit në mënyrë që të optimizojë si faqen e internetit ashtu edhe reklamimin e 

tij. 



 

IP Anonim 

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonim IP në këtë faqe interneti. Si rezultat, adresa juaj IP do 

të shkurtohet nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera 

kontraktuese të Marrëveshjes mbi Zonën Ekonomike Evropiane përpara transmetimit në 

SHBA. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa IP e plotë do të transmetohet në një server 

të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj uebsajti, Google 

do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të 

përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes së internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera në 

lidhje me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit për operatorin e faqes së 

internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të 

shkrihet me të dhëna të tjera të Google. 

 

 

Plugin i shfletimit 

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur softuerin tuaj të shfletuesit në 

përputhje me këtë; megjithatë, ne do të donim të theksonim se në këtë rast ju mund të mos 

jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj uebsajti në masën e tyre të plotë. Ju 

gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të gjeneruara nga kukit dhe 

në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit (duke përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga 

përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar plug-in e shfletuesit 

në dispozicion nën lidhjen e mëposhtme: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

 

Kundërshtim ndaj mbledhjes së të dhënave 

Ju mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics duke klikuar në 
lidhjen e mëposhtme. Një kuki opt-out do të vendoset për të parandaluar mbledhjen e të 
dhënave tuaja në vizitat e ardhshme në këtë faqe interneti: Çaktivizoni Google Analytics. 

Më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesve nga Google Analytics 
mund të gjenden në politikën e privatësisë së Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

 

Përpunimi i porosive 

Kemi përfunduar një kontratë me Google për përpunimin e porosive dhe zbatojmë plotësisht 
kërkesat strikte të autoriteteve gjermane të mbrojtjes së të dhënave kur përdorim Google 
Analytics. 
 
 
 
 
 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
javascript:gaOptout();
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


Periudha e ruajtjes 

Të dhënat e përdoruesit dhe të nivelit të eventeve të ruajtura nga Google që janë të lidhura 
me cookies, ID-të e përdoruesit (e.B. ID e përdoruesit) ose ID-të reklamuese (e.B. Cookies 
DoubleClick, ID reklamuese Android) do të anonymizohen ose do të fshihen pas 14 muajsh. 
Detajet mund të gjenden nën lidhjen e mëposhtme: 
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 
 
  

 

5.Plugins und Tools 

 
YouTube me privatësi të zgjeruar 

Faqja jonë e internetit përdor plugin nga uebsajti YouTube. Operatori i faqeve është 

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA. 

Ne përdorim YouTube në modalitetin e zgjeruar të privatësisë. Sipas YouTube, kjo mënyrë do 

të thotë se YouTube nuk ruan asnjë informacion rreth vizitorëve në këtë faqe interneti para se 

të shohin videon. Megjithatë, transferimi i të dhënave tek partnerët e YouTube nuk 

përjashtohet domosdoshmërisht nga modaliteti i zgjeruar i mbrojtjes së të dhënave. Kjo është 

mënyra se si YouTube lidhet me rrjetin Google DoubleClick, pavarësisht nëse jeni duke parë 

një video. 

 

Sapo të filloni një video në YouTube në faqen tonë, krijohet një lidhje me serverat e 

YouTube. Serveri YouTube është i informuar se cilën nga faqet tona ju keni vizituar. Nëse 

jeni të lidhur në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni YouTube të caktoni sjelljen tuaj të 

surfimit direkt në profilin tuaj personal. Mund ta parandalosh këtë duke dalë nga llogaria jote 

në YouTube. 

 

Për më tepër, YouTube mund të ruajë biskota të ndryshme në pajisjen tuaj pas fillimit të një 

videoje. Me ndihmën e këtyre cookies, YouTube mund të marrë informacion në lidhje me 

vizitorët në faqen tonë të internetit. Ky informacion është përdorur, ndër të tjera, për të 

mbledhur statistikat e videove, për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të 

parandaluar përpjekjet për mashtrim. Biskotat mbeten në pajisjen tuaj derisa t'i fshini ato. 

 

Nëse është e nevojshme, operacionet e mëtejshme të përpunimit të të dhënave mund të 

aktivizohen pas fillimit të një video në YouTube, mbi të cilën ne nuk kemi ndikim. 

Përdorimi i YouTube është në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona online. Kjo 
përbën një interes legjitim brenda kuptimit të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. 

Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në YouTube mund të gjenden në 

politikën e tyre të privatësisë në: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de


 

Google Maps 

Ky sajt përdor shërbimin e hartave Google Maps nëpërmjet një API. Ofruesi është Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA. 

Për të përdorur funksionet e Google Maps, është e nevojshme të ruani adresën tuaj IP. Ky 

informacion zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Ofruesi i 

kësaj siti nuk ka ndikim në këtë transferim të të dhënave. 

Përdorimi i Google Maps është në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona online 

dhe një gjetje të lehtë të vendeve të treguara nga ne në faqen e internetit. Kjo përbën një 

interes legjitim brenda kuptimit të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. 

Më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesit mund të gjenden në politikën 

e privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

 

6.Shërbimet e veta 

 
Kandidaturat 

Ne ju ofrojmë mundësinë për të aplikuar për ne (p.sh. me e-mail, post ose nëpërmjet 

formularit të aplikimit online). Në vijim, ne ju informojmë rreth fushëveprimit, qëllimit dhe 

përdorimit të të dhënave tuaja personale të mbledhura si pjesë e procesit të aplikimit. Ne ju 

sigurojmë se mbledhja, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave tuaja është kryer në përputhje 

me ligjin e zbatueshëm të mbrojtjes së të dhënave dhe të gjitha dispozitat e tjera ligjore dhe se 

të dhënat tuaja do të trajtohen si rreptësisht konfidenciale. 

 

 

Fushëveprimi dhe qëllimi i mbledhjes së të dhënave  

Nëse na dërgoni një aplikim, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale të lidhura (e.B. të 
dhënat e kontaktit dhe komunikimit, dokumentet e aplikimit, shënimet në kontekstin e 
intervistave të punës, etj), për aq sa kjo është e nevojshme për të vendosur mbi krijimin e 
një marrëdhënie punësimi. Baza ligjore për këtë është § 26 BDSG-neu sipas ligjit gjerman 
(fillimi i një marrëdhënie punësimi), Art. 6 para. 1 lit.b GDPR (fillimi i kontratës së 
përgjithshme) dhe – nëse ju keni dhënë pëlqimin tuaj – Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Pëlqimi 
mund të revokohet në çdo kohë. Të dhënat tuaja personale do t'u kalojnë brenda kompanisë 
sonë vetëm personave që janë të përfshirë në përpunimin e aplikimit tuaj. 

Nëse aplikimi është i suksesshëm, të dhënat e paraqitura nga ju do të ruhen në sistemet 
tona të përpunimit të të dhënave në bazë të § 26 BDSG-neu dhe Art. 6 para. 1 lit.b GDPR me 
qëllim të kryerjes së marrëdhënies së punësimit. 

https://policies.google.com/privacy?hl=de


 

 

Periudha e ruajtjes së të dhënave 

Nëse ne nuk jemi në gjendje t'ju bëjmë një ofertë pune, ju refuzoni një ofertë pune, tërhiqni 

aplikimin tuaj, revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave ose na kërkoni të fshijmë 

të dhënat, të dhënat e transmetuara nga ju, duke përfshirë çdo dokument të mbetur të aplikimit 

fizik, do të ruhen ose ruhen për një maksimum prej 6 muajsh pas përfundimit të procesit të 

aplikimit (periudha e ruajtjes) në mënyrë që të kuptojnë detajet e procesit të aplikimit në rast 

mospërputhjesh.  (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). 

 

 

MUND TA KUNDËRSHTOSH KËTË DEPO NËSE KE INTERESA TË LIGJSHME QË I 

TEJKALOJNË INTERESAT TONA. 

Pas skadimit të periudhës së ruajtjes, të dhënat do të fshihen, përveç nëse ka një detyrim të 
ruajtjes me ligj ose arsye tjetër ligjore për ruajtje të mëtejshme. Nëse është e dukshme se 
ruajtja e të dhënave tuaja do të jetë e nevojshme pas skadimit të periudhës së ruajtjes (e.B. 
për shkak të një mosmarrëveshjeje ligjore të afërt ose në pritje), heqja do të bëhet vetëm 
kur të dhënat janë bërë të parëndësishme. Detyrimet e tjera të ruajtjes me statut mbeten të 
paprekura. 

 

 

 

 

 

 

 


