POLITIKA E PRIVATËSISË
INFORMATA NË LIDHJE ME ART 13, 14 GDPR DHE DISPOZITAVE TË ZBATUESHME NË KOSOVË
Ne e marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale dhe të dhënave në lidhje me kompaninë dhe punojmë shumë për t'u siguruar
që shërbimet tona të jenë të sigurta për t'u përdorur. Ne jemi të përkushtuar që të jemi në përputhje me kërkesat ligjore të mbrojtjes së të dhënave.
Kjo politikë e mbrojtjes së të dhënave përshkruan llojin e të dhënave që ne mbledhim nga ju, si dhe për çfarë i përdorim ato dhe si i mbrojmë ato.
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1. Zona e zbatueshmërisë
Kjo politikë vlen për faqen e internetit të disponueshme në http://www.lyconet.com. Ju lutemi merrni parasysh që kjo i referohet faqeve të tjera të
internetit, përfshirë ato të vendeve të tjera për të cilat zbatohen rregulla të ndryshme për mbrojtjen e të dhënave.
Përgjegjës sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave
Lyconet Global AG
Tödistrasse 48
8002 Zurich
Zvicër
E-Mail: international@lyconet.com
Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Ungargasse 37
1030 Vienna
Austria
data.protection@lyconet.com
Si përson ndihmës, i cili në rast të nevojës, do ti asistojë personit përgjegjës në lokal, përcaktohet: Arton Gjokaj.

Gjatë zhvillimit të mëtejshëm të faqes në internet për të përmirësuar shërbimet tona, mund të ndodhë që plotësimet e kësaj Deklarate për Mbrojtjen
e të Dhënave të jenë të nevojshme. Në këtë rast, ne do t'ju informojmë paraprakisht dhe do të marrim pëlqimin tuaj të veçantë nëse është e nevojshme.

2. Çfarë të dhënash regjistrojmë?
"Të dhëna personale" dhe "të dhëna në lidhje me kompaninë" për ju që ne përpunojmë përfshijnë çdo informacion në lidhje me rrethanat materiale
ose personale që marrim nga ju gjatë veprimtarisë suaj si një Lyconet Marketer dhe që mund t'ju atribuohet direkt ose indirekt (p.sh. përmes numrit
tuaj të anëtarësisë). Kjo përfshin ID-në tuaj të anëtarësisë, emrin tuaj të plotë, titullin, gjininë, datën e lindjes, adresën postare, koordinatat e adresës
(gjatësia dhe gjerësia gjeografike), numrin e telefonit, numrin e faksit, adresën e postës elektronike, detajet e bankës dhe, në lidhje me anëtarësimin
në myWorld, të dhënat e krijuara në lidhje me aktivitet e Juaja të blerjes (data e blerjes, vendi i blerjes, koha e blerjes, shuma e blerjes, monedha,
shopping cart, sektori, lloji i blerjes - në internet / jashtë interneti, nga NVM, nga Key Account partnerët, me voucher, me myWorld Card).

3. Cookies dhe Ndjekja e Uebit
Uebfaqet tona përdorin të ashtuquajturat cookies, të cilat janë skedarë të vogla me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mund të aksesohen përsëri
kur të rishikoni faqen tonë të internetit. Cookies ju mundësojnë të regjistroheni për shërbimet tona dhe na ndihmojnë të personalizojmë faqen e
internetit për ju.
Ju gjithashtu mund të përdorni disa pjesë të faqes sonë të internetit pa pasur nevojë të regjistroheni ose të identifikoheni. Edhe nëse nuk hyni në
faqen e internetit, ne përsëri do të regjistrojmë informacione të caktuara automatikisht në mënyrë që të mbledhim të dhëna se si përdoret faqja jonë
e internetit dhe sa efikase është në një përpjekje për ta përshtatur atë me nevojat e përdoruesve tanë. Prandaj, ne do të mbledhim dhe përpunojmë
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informacione mbi adresën tuaj IP, kohën dhe kohëzgjatjen e vizitës suaj, numrin e vizitave që bëni, format që përdorni, cilësimet e kërkimit, cilësimet
e ekranit dhe cilësimet tuaja të preferuara në faqen tonë të internetit. Cookies të ndryshme ruhen për gjatësi të ndryshme kohore. Shumica e cookies
që ne përdorim fshihen automatikisht kur largoheni nga faqja jonë e internetit (të ashtuquajturat "cookie të seancave (session cookies)"). Ne regjistrojmë hyrjen në faqen tonë të internetit dhe shkarkimet e skedarëve nga faqja e internetit. Cookies në faqet tona të internetit përdoren ekskluzivisht për
qëllime informacioni dhe përpunohen nga myWorld 360 AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austri në emër të Lyconet Global AG, me qëllim që
të analizohen të dhënat e mbledhura.
Ne përdorim JavaScript për të ndjekur sjelljen tuaj të përdoruesit në faqen tonë të internetit që të jemi në gjendje t'i përshtatim shërbimet tona të
internetit sipas nevojave të përdoruesve tanë. Ne përcaktojmë llojin, vendndodhjen, kohën dhe kohëzgjatjen e përdorimit të shfletuesit tuaj, URL-në
dhe emrin e faqes, si dhe faqen e internetit referuese. Ju mund të refuzoni mbledhjen e këtyre të dhënave duke çaktivizuar JavaScript direkt nga
shfletuesi juaj i internetit.
Ne gjithashtu përdorim mjetet e mëposhtme:
Google Analytics
Ky është një mjet për analiza në internet nga Google Inc., 1600 Amfiteatri Parkway Mountain View, CA 94043 USA, këtu referuar si "Google", për të
regjistruar aktivitetin tuaj në internet në faqen tonë të internetit, për të gjetur se sa përdorues na vizitojnë dhe për të regjistruar numrin sa herë që ata
hyjnë në secilën faqe. Ky proces është anonim. Cookies të Google Analytics (gat_UA-102544931-1: Gjurmimi Universal i Google Analytics, _ga:
Gjurmimi Universal i Google Analytics, __gid: Gjurmimi Universal i Google Analytics) - përfshirë Mjetin e Google Analytics "Adresa IP Anonim" dhe të
dhënat e përdorimit - dërgohen zakonisht te një Server Google në Shtetet e Bashkuara për t’u ruajtur atje. Për informacion të mëtejshëm, ju lutemi
referojuni https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Për të ndaluar regjistrimin e të dhënave tuaja, ju lutemi vizitoni Google Analytics në https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Platforma e Piwik Open Analytics
Ne e përdorim këtë mjet për të regjistruar aktivitetin tuaj në faqën tonë të internetit dhe për të zbuluar se sa përdorues na vizitojnë dhe regjistrojnë se
sa herë hyjnë në secilën faqe. Ky proces është anonim. Cookies ruhen në kompjuterin tuaj. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni
https://piwik.org/faq/.

Google AdWords
Kjo përdoret për të regjistruar vizitat në faqen e internetit për qëllime reklamimi (ri-marketing) në Google dhe në Display Network. Kur vizitoni faqen e
internetit, shfletuesi juaj ruan cookies (IDE: Google AdWords Cookie) të cilat bëjnë të mundur njohjen tuaj si vizitor kur vizitoni faqet e internetit të
tjerë që i përkasin rrjetit reklamues të Google. Në këto faqe, vizitorëve mund t'u paraqiten reklama që i referohen përmbajtjes së më parshme në faqet
tjera të internetit që përdorin veçorinë e ri-marketingut të Google. Ju mund të refuzoni ndjekjen e Google AdWords në http://www.google.com/settings/ads.

Conversion Tracking nga Google AdWords
Kjo është mënyra se si ne krijojmë statistika të konvertimit që masin efektivitetin e fushatave tona reklamuese në internet. Cookie për Conversion
Tracking (IDE: Google AdWords Cookie) vendoset kur një përdorues klikon në një reklamë të shërbyer nga Google. Sipas politikës së privatësisë së
Google, asnjë informacion personal i identifikueshëm ose informacion i kompanisë nuk përpunohet. Nëse nuk doni të gjurmoheni, mund ta çaktivizoni
Google Conversion Tracking cookie-n përmes cilësimeve të internetit të shfletuesit tuaj të Internetit.

Salesforce Marketing Cloud
Kjo është mënyra se si ne regjistrojmë sjelljen tuaj në faqen tonë të internetit në mënyrë që të përzgjedhim ofertën tonë. Në këtë mënyrë, ne zbulojmë
se sa përdorues na vizitojnë dhe regjistrojmë se sa herë hyjnë në secilën faqe. Të gjitha të dhënat e analizuara janë anonime dhe përdoren në
procese automatike për të përmirësuar ofertat tona duke përdorur inteligjencën parashikuese. Sjellja e anëtarëve të regjistruar në faqet tona të
internetit është regjistruar për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të identifikuar përmbajtjen përkatëse. Cookies të Salesforce dërgohen
tipikisht në një server Salesforce në Sh.B.A. dhe ruhen atje.

Microsoft Application Insights
Application Insights është një shërbim nga Microsoft që na mundëson monitorimin dhe përmirësimin e performancës dhe përdorshmërisë së Uebfaqes. Shërbimi ruan dhe analizon të dhënat e telemetrisë anonime (Numri i shikimeve të faqeve, kohëzgjatja e ngarkimit të faqeve, përjashtimet e
hasura dhe gjurmimi i varësive nga AJAX). Cookies (-ai_user, ai_session) zakonisht transmetohen në një server Microsoft në Sh.B.A. dhe ruhen atje.

Hotjar
Ne mbledhim informacione jo personale, duke përfshirë informacionin standard të regjistrit të internetit dhe detajet e modeleve tuaja të sjelljes kur
vizitoni faqen tonë të internetit. Kjo është bërë për të na mundësuar që t'ju sigurojmë një përvojë më të mirë të përdoruesit, për të identifikuar preferencat, për të diagnostikuar probleme teknike, për të analizuar trendet dhe për të përmirësuar faqen tonë të internetit.
Informacionet e mëposhtme mund të mblidhen në lidhje me pajisjen/aparaturës dhe shfletuesin tuaj: IP adresa e pajisjes (kapur dhe ruajtur në një
formë të anonimizuar), rezolucioni i ekranit të pajisjes, lloji i pajisjes (identifikues unik i pajisjes), sistemi operativ dhe lloji i shfletuesit, vendndodhja
gjeografike (vetëm shteti), dhe gjuha e preferuar që përdoret për të shfaqur faqen tonë të internetit. Informacioni i mëposhtëm do të mbledhet në
lidhje me ndërveprimin tuaj të përdoruesit: lëvizjet e miut (lëvizjet, vendndodhja dhe klikimet), shtypjet e tasterëve.
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Për një numër të vizitorëve, Hotjar gjithashtu regjistron informacionin që është mbledhur nga faqja jonë e internetit: referimi i URL-së dhe domenit,
faqet e vizituara, vendndodhja gjeografike (vetëm shteti), gjuha e preferuar e përdorur për të shfaqur faqen tonë të internetit, datën dhe kohën kur
faqet në internet janë aksesuar.
Ju mund të ndaloni që Hotjar të mbledhë informacionin tuaj kur vizitoni faqen tonë të internetit në çdo kohë duke vizituar Opt-out faqen https://www.hotjar.com/opt-out dhe duke klikuar "Disable Hotjar".

Përveç cookies të përshkruara në mjetet e përdorura të analizës, përdoren edhe cookies shtesë si më poshtë:

Cookie
Language
cookiesession1

Lëshuar nga
Lyconet
Lyconet

authSession

Lyconet

authToken

Lyconet

lyo_AT_cookie_privacystatement

Lyconet

__RequestVerificationToken

Lyconet

Qëllimi / Funksioni
Ky cookie ruan cilësimet e gjuhës së përdoruesit.
Ky cookie përdoret për të shpërndarë ngarkesën e kërkesave HTTP në infrastrukturën e rrjetit
Cookies që krijohen për kohëzgjatjen e një sesioni dhe
përmbajnë një ID të sesionit.
Cookie i vërtetimit i krijuar për përdoruesit e regjistruar në
mënyrë që ata të identifikohen.
Ky cookie përdoret për të gjetur nëse përdoruesi ka rënë
dakord për përdorimin e cookies.
Një cookie token anti-mashtrim që përdoret për të parandaluar sulmet CSRF.

Ju lutem vini re se shumica e shfletuesve të internetit janë vendosur të pranojnë cookies si parazgjedhje. Ju mund të ndryshoni cilësimet në shfletuesin
tuaj në mënyrë që cookies të caktuara të refuzohen ose në mënyrë që të pyeteni nëse dëshironi të pranoni cookies të rinj. Ju do të gjeni udhëzime
se si ta bëni këtë nën funksionin "Ndihmë" në shiritin e menusë në shumicën e shfletuesve. Këto udhëzime normalisht do t'ju tregojnë se si gjithashtu
të fshini cookies ekzistuese.
Ju lutemi vini re se mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha tiparet dhe shërbimet në faqet tona të internetit nëse nuk pranoni ndonjë ose të
gjithë cookies.
Duke përdorur faqen tonë të internetit, ose, nëse është e nevojshme, me pëlqim, të cilin e marrim veçmas, ju pranoni që cookies dhe mjetet e
mësipërme mund të përdoren.
4. Matja e konversionit me Facebook pixel
Ne përdorim "Facebook-Pixel" nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Face-book") (fr: Facebook Cookie për identifikimin e Opt-Out) brenda faqes në internet me pëlqimin tuaj. Ky është një cookie, d.m.th. një skedar i vogël teksti që është ruajtur në kompjuterin tuaj
i cili mund të merret. Mund të përdoret për të ndjekur veprimet e përdoruesve pasi ata të kenë parë ose klikuar në një reklamë në Facebook. Kjo na
mundëson të gjurmojmë efektivitetin e reklamave në Facebook për qëllime statistikore dhe kërkime tregu. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë
janë anonime për ne, kështu që nuk japin ndonjë informacion në lidhje me identitetin e përdoruesve. Sidoqoftë, të dhënat e Facebook ruhen dhe
proçedohen në mënyrë që të bëhet një lidhje me profilin përkatës të përdoruesit, dhe Facebook mund të përdorë të dhënat për qëllimet e veta
reklamuese, sipas Udhëzuesit të Përdorimit të të Dhënave të Facebook (https: // www. facebook.com/about/privacy/). Ju mund të mundësoni që
Facebook dhe partnerët e tij të vendosin reklama mbrënda dhe jashtë Facebook. Një cookie për këto qëllime mund të ruhet gjithashtu në kompjuterin
tuaj. Duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni përdorimin e pikselit të veprimit të vizitorëve.
5. Shpërndarja
Në faqen e internetit janë butonat e integruar të për shpërndarje në rrjetat sociale Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,
USA, XING, e cila operohet nga XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Gjermani, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View,
CA 94043, USA dhe Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Shtetet e Bashkuara,. Ekziston edhe një buton i integruar i
ndarjes për postat elektronike. Këto butona të ndarjes mund të dallohen nga logot e tyre.
Të gjithë butonat e ndarjes janë vendosur sipas mbrojtjes së të dhënave. Një lidhje e drejtpërdrejtë vendoset vetëm midis shfletuesit tuaj dhe serverit
të operatorit të rrjetit përkatës shoqëror sapo të klikoni në butonin e ndarjes respektive të faqes në internet (dhe vetëm atëherë). Sipas operatorëve
të rrjeteve sociale të përmendura, asnjë nga të dhënat personale ose ato të ndërlidhura me kompaninë nuk mblidhen nga rrjetet sociale nëse klikoni
në butonin përkatës të ndarjes e që nuk jeni të regjistruar në këto rrjete sociale. Këto të dhëna, përfshirë adresën IP, mblidhen dhe proçesohen vetëm
për Anëtarët e regjistruar. Nëse nuk dëshironi të keni një regjistrim të vizitës suaj në faqen tonë të internetit të drejtuar në llogarinë tuaj të rrjetit social,
ju lutemi dilni nga llogaria e përdoruesit të rrjetit përkatës social.
Në këtë pikë, ne theksojmë se si një ofrues i faqes në internet, nuk marrim njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose mënyrën se si
rrjetet sociale i përdorin ato. Për më shumë informacion mbi përdorimin e rrjeteve sociale, shihni politikën përkatëse të privatësisë së rrjetit përkatës
6. Përdorimi i të dhënave
Ne përdorim të dhënat tuaja personale dhe të ndërlidhura me kompaninë ekskluzivisht në përputhje me kërkesat ligjore. Të dhënat personale dhe të
ndërlidhura me kompaninë, të cilat ju na ofroni gjatë regjistrimit tuaj si një Lyconet Marketer dhe gjatë aktivitetit tuaj në lidhje me Marketing Agency,
regjistrohen dhe përpunohen ekskluzivisht brenda kornizës së detyrimeve tona kontraktuale (Art 6 Sek. 1 lit b GDPR dhe nenit 6, pika 1, shkronja b,
e ligjit Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale). Në qoftë se nuk na i siguroni këto të dhëna, ne nuk jemi në gjendje të lidhim një kontratë me ju. Për
më tepër, ne përdorim të dhënat tuaja nëse ekziston një detyrim ligjor (Art. 6 Sec 1 lit c GDPR dhe nenit 6, pika 1, shkronja ç, e ligjit Për Mbrojtjen e
të Dhënave Personale). Përveç kësaj, ne përdorim të dhënat tuaja personale ose të ndërlidhura me kompaninë vetëm në rastet dhe në masën për të
cilën ju na jepni pëlqimin tuaj specifik (Art. 6 Sec 1 lit a GDPR dhe nenit 6, pika 1, shkronja a, e ligjit Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale).
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Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për të verifikuar identitetin tuaj, për t'ju siguruar zonën tuaj personale të hyrjes në
faqen tonë të internetit, për të trajtuar kërkesat dhe porositë tuaja dhe për t'ju siguruar shërbimet tona. Për më tepër, ne përdorim të dhënat tuaja për
të përcaktuar kompensimet që ju vijnë si rezultat i aktivitetit tuaj në lidhje me Marketing Agency dhe për t'i shpërndarë ato për tek ju.
Nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj të veçantë, ne gjithashtu do të përdorim të dhënat tuaja, në fushën e pëlqimit të dhënë, për t'ju siguruar, për
shembull, oferta dhe promovime nga Kompanitë Partnere. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë, me të cilën revokimi e bën të papranueshëm
përpunimin e mëtejshëm për të ardhmen.
Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale dhe të ndërlidhura me kompaninë për sa kohë që ka një marrëdhënie biznesi me ju dhe, për më tepër nëse ka
standardizuar ligjërisht periudha më të gjata të mbajtjes ose nëse na duhen të dhëna në kontekstin e një procedure zyrtare.

7. Siguria dhe përcjellja e të dhënave
Në mënyrë që të mbrojmë të dhënat tuaja, ne përdorim, ndër të tjera, kriptim për transmetimin e të dhënave (SSL encryption), firewall, programet e
mbrojtjes së hakerëve dhe pajisjet e tjera të fundit të sigurisë. Kur komunikoni përmes postës elektronike, siguria e të dhënave mund të garantohet
nga ne vetëm në përputhje me teknologjinë më të fundit.
Përdorimi i të dhënave tuaja personale dhe të lidhura me kompaninë do të trajtohet nga Lyconet Global AG si partneri juaj kontraktual dhe si e drejta
përgjegjëse për përpunimin e të dhënave tuaja. Lyconet Global AG përdor myWorld 360 AG dhe myWorld Kosovo Shpk si ofrues të shërbimeve për
përpunimin. Të dhënat tuaja personale dhe të dhënat lidhur me kompaninë, sidoqoftë, mund të transferohen / dorëzohen tek ofruesit e tjerë të
shërbimeve, si dhe te kompanitë e tjera brenda grupit myWorld dhe Lyconet Group.
Për të kryer shërbimet tona, për të komunikuar me ju dhe për të menaxhuar praninë tonë në internet, ne përdorim shërbimet e ofruesve të caktuar të
shërbimeve. Ne ju sigurojmë që ne zgjedhim me kujdes këta ofrues të shërbimeve për të siguruar përpunimin ligjor dhe të sigurt të të dhënave. Për
më tepër, ne kemi detyruar ofruesit e shërbimeve që në rast se përdorin të dhënat tuaja personale dhe të dhënat në lidhje me kompaninë, ti përdorin
vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me Aktet për Mbrojtjen e të Dhënave të Bashkimit Evropian dhe legjislacionin e zbatueshëm
për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë. Ndalohet përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga këta ofrues të shërbimeve.
Për më tepër, ne do t'i kalojmë të dhënat tuaja personale dhe të dhënat e ndërlidhura me kompaninë në Lyconet Group, për aq sa kjo është e
nevojshme për aktivitetiet në lidhje me Marketing Agency, regjistrimin e porosive, llogaritjen e dëmshpërblimeve sipas planit të kompensimit të Lyconet, duke siguruar se merren masat e nevojshme të sigurisë së të dhënave. Kompanitë e Lyconet Group janë gjithashtu të detyruara të përdorin
vetëm të dhënat tuaja personale dhe të dhënat në lidhje me kompaninë për qëllimin e vetëm për të cilin janë dhënë, siç parashikohet në Aktet e
Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian dhe legjislacionin e zbatueshëm për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë. Në veçanti, shërbimet e prekura janë si më poshtë: kontaktoni përmes mesazheve elektronike (p.sh. postë elektronike, SMS ose push njoftime), me faks, me telefon
ose me letër për informacion në lidhje me produktet dhe promovimet e Kompanive Partnere, identifikimin e promovimeve të cilat janë me interes për
ju, kryerja e sondazheve të kënaqshme, operimi i linjave të nxehta dhe përpunimi i transaksioneve. Ne do t'i transmetojmë të dhënat tuaja të nevojshme
personale tek Kompanitë Partnere nëse dhe për aq sa është e nevojshme të jeni në gjendje të siguroni një shërbim konkret për ju ose nëse na jepni
miratimin tuaj të qartë. Kompanitë Partnere janë të detyruar të përdorin vetëm të dhënat tuaja personale dhe të dhëna në lidhje me kompaninë për
qëllimin e vetëm për të cilin janë dhënë, siç parashikohet në Aktet e Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës.
Lyconet Group është një korporatë ndërkombëtare. Aktivitetet tona të biznesit, struktura e menaxhimit dhe infrastruktura jonë teknike tejkalon kufijtë
kombëtarë. Prandaj, ne mund të dërgojmë të dhënat tuaja personale dhe të dhëna në lidhje me kompanitë te kompanitë e tjera të Lyconet jashtë
vendit, për aq sa kjo është e nevojshme për aktivitetin në lidhje me Marketing Agency, për të regjistruar porositë që keni bërë si dhe Kompensimet
që rezultojnë. Një transferim i të dhënave tuaja personale ose të ndërlidhura me kompaninë në Shtetet Anëtare të Zonës Ekonomike Evropiane, në
Zvicër dhe në vendet e tjera me nivelin e duhur të mbrojtjes së të dhënave nuk kërkon pëlqim të mëtejshëm. Nëse, megjithatë, të dhënat tuaja
personale dhe të lidhura me kompaninë transferohen në ndonjë vend tjetër përveç atyre të përmendura më lart, ne do t'ju informojmë dhe natyrisht
në përputhje me rregullat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave, do t'ju ofrojmë garanci të përshtatshme dhe të sigurojmë zbatimin e të drejtave
tuaja dhe mjetet juridike.
Ne nuk do t'ua kalojmë të dhënat tuaja personale dhe të dhënat e kompanisë ndonjë personi tjetër përveç Kompanive Partnere të sipërpërmendur,
ofruesve të shërbimeve dhe shoqërive Lyconet, përveç nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj ose nëse ekziston një detyrim ligjor për ta bërë këtë.

8. Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave dhe informata për kontakt
Ju keni të drejtë të merrni informacione në lidhje me të dhënat personale ose të ndërlidhura me kompaninë që ne përpunojmë për ju dhe mund të
kërkoni korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e përpunimit të tyre. Ju gjithashtu keni të drejtën e kundërshtimit dhe të drejtën e transportueshmërisë së të
dhënave (që do të thotë se keni të drejtë të merrni të dhënat në një format të strukturuar, të përbashkët dhe të lexueshëm nga makina).
Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale ose të ndërlidhura me kompaninë shkel Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave
të BE-së dhe legjislacionin e zbatueshëm mbi mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë Komisionierit për Informim dhe Privatësi të Republikës së Kosovës ose një autoriteti mbikëqyrës të një shtet tjetër anëtar i BE-së.
Nëse përdorimi i të dhënave tuaja personale ose të lidhura me kompaninë në këtë faqe në internet bazohet në pëlqimin tuaj, ju keni të drejtë
të revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e këtyre të dhënave për të ardhmen në çdo kohë pa pasur nevojë të jepni ndonjë arsye. Duke
tërhequr miratimin tuaj, të dhënat tuaja nuk mund të përdoren më. Ju lutemi na informoni me shkrim për dëshirën tuaj për të tërhequr
miratimin (me postë ose e-mail) duke përdorur adresën vijuese:
Lyconet Global AG
Tödistrasse 48
8002 Zurich
Zvicër
E-Mail: international@lyconet.com
Ju lutemi poashtu përdorni këtë informacion kontakti për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e të dhënave tuaja si dhe për informacion në lidhje me
zbatimin e të drejtave tuaja të mbrojtjes së të dhënave
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