Politika e privatësisë së të dhënave
Ne vlerësojmë privatësinë tuaj, andaj kemi ndërtuar këtë Politikë meqenëse ne dëshirojmë që ju dhe
userët tjerë të kuptojnë në mënyrë transperente rreth mbledhjes së të dhënave, komunikimit apo
përdorimit të të dhënave personale.
Kjo politikë e konfidencialitetit vlen për të dhënat personale që mblidhen përmes kësaj faqe.

Çka jan të dhënat personale?
Të dhënat personale, janë infromata që ndërlidhen me personin fizik, i cili mund të identifikohet
përmes të të dhënave.

Çfarë ndodhë me të dhënat personale?
Ne do të marrim dhe do të përdorim të dhënat personale vetëm për arsye objektive për të realizuar
qëllimin e specifikuar, deri në refuzimin e individit apo në momentin që kërkohet nga ligji.
-

-

Ne do të mbajmë të dhënat personale vetëm deri sa të kërkohet për të realizuar qëllimin.
Ne do të mbledhim të dhënat personale në mënyrë legjitime dhe të respektueshme dhe
vetëm me të drejtën apo pranimin që jipet në mënyrë individuale.
Të dhënat personale duhet të jenë relevante për arsyen që përdoren, të sakta, të plotësuara
dhe në kohë reale.
Ne do t’ju ofrojmë informacion lidhur me politikat të cilat janë relevante me politikat e të
dhënave personale. Ne jemi të përkushtuar në këtë bazë për të siguruar konfidencialitetin të
të dhënave personale, që të jenë të sigurta dhe të ruajtura mirë.
Ne jemi të përkushtuar në këto principe në mënyrë që të sigurojmë konfidencialitetin e të të
dhënave personale.

Çfarë ndodh kur futni të dhënat tuaja personale
Futja e të dhënave personale, nuk është i detyrueshëm. Futja e të dhënave personale është i
detyrueshëm për të konfirmuar pjesmarrjen tuaj në këtë ëeb-faqe.
Në rast se nuk dëshironi të futni të dhënat personale të kërkuara për të konfirmuar pjesmarrjen tuaj
në këtë ëeb-faqe, ju nuk mund të llogaritni si pjesmarrës aktiv.

Pyetje
Nëse këni ndonjë pyetje lidhur me konfidencialitetin apo rreth politikave të privatësisë, ju lutemi t’i
dërgoni në zyrakomunikimit@pdk.info

