Politikat e Privatësisë

Menaxhimi dhe mbrojtja e të dhënave personale të vizitorëve/përdoruesve të faqes sonë të internetit janë
qeverisur nga kushtet e pranishme te përdorimit, dispozitat e ligjit Shqiptar (Te dhenat personale do
perpunohen ne perputhje te plote me percaktimet e Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të
Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 dhe Ligj Nr.120/14, date 18/09/2014 Aktet
Rregullatore te Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, Vendim Nr. 2, date 20.03.2010 “Per
percaktimin e procedurave te administrimit te rregjistrimit te te dhenave, hedhjes se te dhenave, te
perpunimit dhe nxjerres se tyre”, amenduar me

Vendim Nr. 5, Datë 27.12.2012;, si dhe te gjithe

legjislacionin shqiptar ne fuqi qe trajton mbrojtjen e te dhenave personale) dhe vendimet, direktivat dhe
rregulloret e Autoritetit Shqiptar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (www.idp.al).
Pa paragjykuar dispozitat e paragrafit të mëposhtëm, të dhënat personale nuk do t'i komunikohen një
pale të tretë përveç kur ligji i zbatueshëm kërkon zbulimin e të dhënave të tilla për autoritetet kompetente
dhe vetëm për ta.
Të dhënat e sipërpërmendura mund të ruhen dhe përpunohen nga Banka për komunikim dhe për qëllime
statistikore, si dhe për përmirësimin e shërbimeve që ofrohen. Duke përdorur këtë faqe interneti,
vizitorët/përdoruesit japin pëlqimin e tyre për përdorimin e këtyre të dhënave nga Banka dhe /ose
kompanite e tjera te lidhura me te (Banken).
Kjo faqe e internetit përmban lidhje të veçanta (links, hyperlinks, parulla) në faqe të tjera interneti të
operuar nga palët e treta. Duhet vizitori/përdoruesi i këtij website/kesaj faqe interneti te zgjedhi për të
ndjekur lidhjet në faqet e internetit të palës së tretë, në asnjë rast Banka nuk do të jetë përgjegjëse për
kushtet në lidhje me menaxhimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale, të aplikueshme për faqet e
lidhura.
Për më tepër, vizitorët/përdoruesit e faqes sonë të internetit kanë të drejtë për të hyrë në të dhënat që
lidhen me to dhe të drejtë të kundërshtojnë për përpunimin e të dhënave të tilla.

