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POLITIKAT E PRIVATËSISË  

INFORMACION MBI MBROJTEN E TË DHËNAVE PERSONALE  
 

Ne e marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale dhe atyre që kanë të bëjnë me kompaninë dhe punojmë shumë për t'u siguruar 
që shërbimet tona janë të sigurta për t'u përdorur. Jemi të përkushtuar që të jemi në përputhje me kërkesat ligjore të mbrojtjes së të dhënave personale. 
Kjo politikë e mbrojtjes së të dhënave personale përshkruan llojin e të dhënave që ne mbledhim nga ju, si dhe për çfarë i përdorim ato dhe si i mbrojmë 
ato. 

 

Përmbajtja 

1. Zona e përdorimit 
2. Cilat të dhëna mbledhim 
3. Cookies dhe Web Tracking (ndjekja në Web) 
4. Matja e shndërrimit me Facebook piksel 
5. Ndarja 
6. Përdorimi i të dhënave 
7. Siguria dhe përcjellja e të dhënave 
8. Të drejtat tuaja të mbrojtjes së të dhënave dhe detajet e kontaktimit 

1. Zona e përdorimit 

Kjo politikë vlen për faqen e internetit të disponueshme në www.myworld.com. Lutemi të merrni parasysh që kjo i referohet edhe faqeve të tjera në 
internet të myWorld, 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 personale. 
 
myWorld Kosovo ShPK 
Rr. Fatime Sokoli, nr. 31, Kalabria, 
Prishtinë 10000, Kosovë 
E-Mail: service.xk@myworld.com  
 
Personi përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale 
 
Peter Oskar Miller 
HXS GmbH 
Ungargasse 37 
1030 Vienna, Austria 
data.protection@myworld.com  
 
Si përson ndihmës, i cili në rast të nevojës, do ti asistojë personit përgjegjës në lokal, përcaktohet: Arton Gjokaj. 

 

Në kuadër të zhvillimit të mëtejshëm të faqes tonë në internet për të përmirësuar shërbimet tona, mund të lindi nevoja që përveç këtij atij të jenë të 
nevojshme Deklarata për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. . Në këtë rast, ne do t'ju informojmë paraprakisht dhe nëse është e nevojshme do të 
marrim pëlqimin tuaj në veçanti. 

 

2. Cilat të dhëna mbledhim 

"Të dhënat personale" dhe "të dhënat në lidhje me kompaninë" i referohen çdo informacioni në lidhje me rrethanat personale ose materiale që ne 
marrim dhe përpunojmë përmes anëtarësimit tuaj në myWorld, pjesëmarrjes tuaj në Benefit Program si Kompani Partnere dhe porosinë tuaj të 
programeve partnere dhe që mund të lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me ju (p.sh. përmes ID-së tuaj të Anëtarësimit dhe ID-së së Kompanisë 
Partnere). Këto detaje përfshijnë ID tuaj të anëtarit, emrin tuaj të plotë, titullin, gjininë, datën e lindjes, adresën postare, koordinatat e adresës ((gjatësia 
dhe gjerësia gjeografike), numrin (numrat) e telefonit, numrin e faksit, adresën e email, detajet e bankës (banka, IBAN, SWIFT dhe mbajtësi i llogarisë). 
Për më tepër, ne do të përpunojmë ID-në tuaj si Kompani Partnere, emrin e kompanisë, datën e themelimit, numrin e regjistrimit të biznesit, adresën 
e kompanisë, çdo degë ekzistuese, numrin tuaj te identifikimit të biznesit , adresën e faturimit, numrin e faksit, faqen e internetit të kompanisë, biznesin, 
të dhënat e shitjeve, detajet e bankës, emri, mbiemri, adresa e email, data e lindjes dhe numri i telefonit të personit të kontaktit të kompanisë, produkti 
i porositur nga Partner Program, si dhe produkte të porositura shtesë. 

 

3. Cookies dhe Web Tracking (ndjekja në Web) 

Ueb faqet tona përdorin gjëra të quajtura "cookies", të cilat janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mund të qasen përsëri kur 
të ri-vizitoni faqen tonë të internetit. Cookies ju mundësojnë të regjistroheni për shërbimet tona dhe ndihmojnë të personalizojmë faqen e internetit 
për juve.  

Gjithashtu mund të përdorni disa pjesë të faqes sonë të internetit pa pasur nevojë të regjistroheni ose të identifikoheni. Madje nëse nuk hyni në ueb 
faqe, ne përsëri do të regjistrojmë informacione të caktuara automatikisht në mënyrë që të mund të mbledhim të dhëna si përdoret ueb faqja jonë dhe 
sa efikas është në një përpjekje për të përshtatur atë me nevojat e përdoruesve tanë. Prandaj, do të mbledhim dhe përpunojmë informacione për IP 
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adresën tuaj, kohën dhe kohëzgjatjen e vizitës suaj, numrin e vizitave që bëni, cilat formularë përdorni, cilësimet e kërkimit, cilësimet e ekranit dhe 
cilësimet tuaja të preferuara në faqen tonë të internetit. Cookie të ndryshme ruhen për gjatësi të ndryshme kohore. Shumica e cookies që përdorim 
fshihen automatikisht kur largoheni nga faqja jonë e internetit (të ashtuquajturat "session-cookies"). Ne regjistrojmë hyrjen në faqen tonë të internetit 
dhe shkarkojmë skedarë nga faqja e internetit. Cookies në faqet tona të internetit përdoren ekskluzivisht për qëllime informative dhe përpunohen nga  

myWorld 360 AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austri në emër të [ju lutemi të shënoni kompaninë lokale të myWorld këtu] me qëllim të analizimit 
të të dhënave të mbledhura.  

Ne përdorim JavaScript për të gjurmuar sjelljen tuaj të përdoruesit në faqen tonë të internetit për të qenë në gjendje t'i përshtatim shërbimet tona të 
internetit sipas nevojave të përdoruesve tanë. Ne përcaktojmë llojin e shfletuesit tuaj, vendndodhjen, kohën dhe kohëzgjatjen e përdorimit 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 përdorim gjithashtu mjetet e mëposhtme: 

Matomo Analytics Platform 

Ne e përdorim këtë mjet për të regjistruar aktivitetin tuaj në internet në faqen tonë të internetit dhe për të zbuluar se sa përdorues na vizitojnë dhe 
regjistrojnë numrin e herëve që hyjnë në secilën faqe. Ky proces është anonim. Cookies ruhen në kompjuterin tuaj. Për më shumë informacione, ju 
lutemi vizitoni Privacy Policy - Analytics Platform - Matomo.  

Google AdWords  

Kjo përdoret për të regjistruar vizitat në ueb faqe për qëllime reklamimi (ri-marketing) në Google dhe në Display Network. Kur vizitoni sajtin, shfletuesi 
juaj ruan cookie (IDE: Google AdWords Cookie) të cilat bëjnë të mundur njohjen tuaj si vizitor kur vizitoni faqet e tjera të internetit që i përkasin rrjetit 
të reklamave të Google. Në këto faqe, vizitorëve më pas mund t'u paraqiten reklama që i referohen përmbajtjes së parë më parë në faqet e tjera të 
internetit që përdorin funksionin e ri-marketing të Google. 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 matin efektivitetin e fushatave tona reklamuese në internet. Cookie i përcjelljes së 
konvertimit (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 dëshironi të gjurmoheni, mund të 
çaktivizoni skedarin e gjurmimit të konvertimit të Google përmes cilësimeve të internetit të shfletuesit tuaj të internetit. 

Salesforce Marketing Cloud  

Kjo është mënyra si ne regjistrojmë sjelljen tuaj në faqen tonë të internetit për të qenë në gjendje të optimizojmë ofertën tonë. Në këtë mënyrë, ne 
zbulojmë sa përdorues na vizitojnë dhe regjistrojmë numrin e herëve që ata 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 regjistrohet për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të identifikuar përmbajtjen përkatëse. Cookies e Salesforce zakonisht 
dërgohen në një server Salesforce në SHBA dhe ruhen atje. 

Salesforce Interaction Studio 

Ky është një mjet analize dhe marketingu në internet nga Salesforce Inc., 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, SHBA, në tekstin e 
mëtutjeshëm "Salesforce", që ne përdorim për të përcaktuar interesat tuaja (p.sh. klikoni, koha e shikimit, futja e një termi kërkimi ) dhe të jemi në 
gjendje t'ju tregojmë përmbajtje përkatëse në faqen tonë të internetit. Ne përdorim cookies e Salesforce Interaction Studio (AWSALBCORS) vetëm 
në bazë të pëlqimit tuaj të dhënë nëpërmjet cilësimeve të cookies në përputhje me Nenin 6 Paragrafin 1 Z të GDPR. Ju lutemi shikoni Privacy Policy 
- Salesforce.com për më shumë informacion. Ju mund ta çaktivizoni Salesforce Interaction Studio në çdo kohë për të ardhmen nëpërmjet cilësimeve 
të cookies në faqen tonë të internetit. 

Microsoft Application Insights 

Application Insights është një shërbim nga Microsoft që na mundëson të monitorojmë dhe përmirësojmë performancën dhe përdorshmërinë e faqes. 
Shërbimi ruan dhe analizon të dhënat e telemetrisë anonime (Numri i shikimeve të faqeve, kohët e ngarkimit të faqeve, përjashtimet e hasura dhe 
gjurmimi i varësive të AJAX). Cookies (-ai_user, ai_session) zakonisht transmetohen në një server të Microsoft në SHBA 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 ofrojmë një përvojë më të mirë të përdoruesit, për të identifikuar preferencat, 
për të diagnostikuar problemet teknike, për të analizuar tendencat dhe për të përmirësuar faqen tonë të internetit.  

Informacioni i mëposhtëm mund të mblidhet në lidhje me pajisjen dhe shfletuesin tuaj: adresa IP e pajisjes (e regjistruar dhe ruajtur në një formë 
anonime), rezolucioni i ekranit të pajisjes, lloji i pajisjes (identifikuesit unikë të pajisjes), sistemi operativ dhe lloji i shfletuesit, vendndodhja gjeografike 
(vetëm vendi ), dhe gjuha e preferuar e përdorur për të shfaqur faqen tonë të internetit. Informacioni i mëposhtëm është mbledhur në lidhje me 
ndërveprimin tuaj të përdoruesit: ngjarjet e miut (lëvizjet, vendndodhjen dhe klikimet), shtypjet e tasteve. 

Për një mostër të vizitorëve, Hotjar regjistron gjithashtu informacionin që mblidhet nga faqja jonë e internetit: referimi i URL-së dhe domenit, faqet e 
vizituara, vendndodhjen gjeografike (vetëm shteti), gjuhën e preferuar të përdorur për të shfaqur faqen tonë të internetit, datën dhe orën kur u 
aksesuan faqet e internetit. 

Ju mund të tërhiqeni nga mbledhja e informacionit tuaj nga Hotjar kur vizitoni faqen tonë të internetit në çdo kohë duke vizituar faqen Opt-out 
https://www.hotjar.com/opt-out dhe duke klikuar 'Disable Hotjar'. 

Yandex Metrica 

Ky është një mjet analitik në internet nga YANDEX LLC, me një zyrë të regjistruar në 16 Lva Tolstogo St., Moskë 119021, Rusi dhe filialin e saj, 
Yandex Oy, me një zyrë të regjistruar në Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandë. Ne e përdorim këtë mjet për të regjistruar aktivitetin tuaj në 
internet në faqen tonë të internetit, për të zbuluar se sa përdorues na vizitojnë dhe për të regjistruar numrin e herëve që ata hyjnë në secilën faqe. Ky 
proces është anonim. Cookies ruhen në kompjuterin tuaj. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni https://yandex.com/legal/metrica_agreement/. 

Cookies funksionale 

https://matomo.org/privacy-policy/
http://www.google.com/settings/ads
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/full_privacy/#:~:text=We%20may%20share%20Personal%20Data,Data%2C%20or%20if%20you%20use
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/full_privacy/#:~:text=We%20may%20share%20Personal%20Data,Data%2C%20or%20if%20you%20use
https://www.hotjar.com/opt-out
https://yandex.com/legal/metrica_agreement/
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Për shkak të strukturës dinamike të faqes sonë të internetit, mund të përdoren cookie shtesë vetëm për përdorim afatshkurtër, veçanërisht për 
promovime të përkohshme. Këto cookie nuk janë të personalizuara, por janë ekskluzivisht funksionale në natyrë. Për t'ju ofruar transparencë të plotë, 
ne përdorim një ofrues të jashtëm që kontrollon rregullisht faqet tona të internetit dhe lista aktive përkatëse mund të tërhiqet këtu. 

Ju lutemi vini re se shumica e shfletuesve të internetit janë caktuar të pranojnë skedarë të personalizuar si parazgjedhje. Ju mund t'i ndryshoni 
cilësimet në shfletuesin tuaj në mënyrë që disa cookie të refuzohen ose që t'ju pyesin nëse dëshironi të pranoni skedarë të rinj. Do të gjeni udhëzime 
se si ta bëni këtë nën funksionin "Help" në shiritin e menysë në shumicën e shfletuesve. Këto udhëzime normalisht do t'ju tregojnë se si të fshini 
gjithashtu edhe cookie ekzistuese. 

Ju lutemi vini re se mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha veçoritë dhe shërbimet në faqet tona të internetit nëse nuk pranoni ndonjë ose 
të gjitha cookie. 

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ose, nëse është e nevojshme, me pëlqimin, të cilin ne e marrim veçmas, pranoni që cookies dhe mjetet e 
mësipërme mund të përdoren. 

 

4. Matja e shndërrimit me Facebook piksel 

Ne përdorim "Facebook-Pixel" nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") (fr: Facebook Cookie për 
identifikimin e Opt-Out) brenda faqes së internetit me pëlqimin tuaj. Ky është një cookie; një skedar i vogël teksti që është ruajtur në kompjuterin tuaj 
i cili mund të merret dhe 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 të Face-book për qëllime statistikore dhe kërkime tregu. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë 
janë anonime për ne, kështu që nuk japin ndonjë përfundim në lidhje me identitetin e përdoruesve. Sidoqoftë, të dhënat e Facebook ruhen dhe 
përpunohen në mënyrë që të mund 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 në Facebook (https: //www.facebook. com / about / privacy /). Ju mund të mundësoni 
që Facebook dhe partnerët e tij të vendosin reklama në 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 aktivitetit të vizitorit. 1110 / 5000 

5. Ndarja 

Në faqen e internetit janë butonat e integruar të aksioneve të rrjeteve 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 njihen 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 social sapo të klikoni në butonin përkatës të ndarjes së faqes në internet (dhe vetëm atëherë). Sipas operatorëve të 
rrjeteve sociale të përmendura, nuk mblidhen të dhëna personale ose të lidhura me kompanitë nga rrjetet sociale nëse nuk klikoni në butonin e ndarjes 
respective, nëse nuk jeni të regjistruar në këto rrjete sociale. Këto të dhëna, përfshirë adresën IP, mblidhen dhe përpunohen vetëm për Anëtarët e 
regjistruar. Nëse nuk dëshironi të keni një regjistrim të vizitës suaj në faqen tonë të internetit të caktuar në llogarinë tuaj të rrjetit social, ju lutemi dilni 
nga llogaria e përdoruesit të rrjetit përkatës. 

Në këtë pikë, ne theksojmë se si një ofrues i faqes në internet, ne nuk kemi 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 dhënat e kompanisë ekskluzivisht në përputhje me kërkesat ligjore. Të dhënat personale dhe të dhënat 
e kompanisë, të cilat na i ofroni gjatë regjistrimit tuaj si një Anëtar i myWorld, si dhe gjatë regjistrimit tuaj si Kompani Partnere dhe gjatë pjesëmarrjes 
tuaj në Benefit Program, regjistrohen dhe përpunohen ekskluzivisht brenda kornizës të detyrimeve tona kontraktuale (Neni 6, sek  1 lit b GDPR dhe 
neni 5 i ligjit per mbrojtjen e te 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 (Neni 6, sek  1 lit b GDPR dhe neni 5 i ligjit per mbrojtjen e te dhënave 
personale). Për më tepër, ne përdorim të dhënat tuaja personale ose të dhënat e kompanisë vetëm në rastet dhe në masën në të cilën ju na jepni 
pëlqimin tuaj specifik (Neni 6, sek  1 lit b GDPR dhe neni 5 i ligjit per mbrojtjen e te dhënave personale). 

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, në mënyrë që të verifikojmë 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 Benefit-etqë ju takojnë si rezultat i pjesëmarrjes tuaj në Benefit Program dhe për t'i alokuar ato për ju dhe për të krijuar fatura 
sipas kufijve të rënë dakord. 

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 dhe Kompanitë Partnere B2B. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë, me anë të së 
cilit e bëni të papranueshëm përpunimin e mëtejshëm për të ardhmen. 

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale dhe të dhënat e kompanisë për sa kohë që ka një marrëdhënie biznesi me ju dhe, për më tepër nëse ka 
periudha ligjërisht të standartizuara më të gjata të ruajtjes ose nëse na duhen të dhëna në kontekstin e një procedure zyrtare. Këto te dhëna fshihen 
menjëherë dhe në mënyrë automatike me kalimin e periudhës 6 mujore pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me ju.  

 

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 (enkriptimi SSL), mure mbrojtëse, 
programe mbrojtëse të hakerëve dhe pajisje të tjera të nivelit të lartë të sigurisë. Kur komunikoni përmes postës elektronike/email, siguria e të dhënave 
mund të garantohet nga ne në përputhje me teknologjinë më të fundit. 

myWorld Group dhe Lyconet Group. 

https://l.mwscdn.io/large/download/public/agreements/linksprivacypolicy/privacy_policy_functional_cookies.pdf
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Përdorimi i të dhënave tuaja personale dhe të dhënat e kompanisë do të trajtohen nga myWorld Kosovo Shpk, Rr. Fatime Sokoli nr. 31, Kalabira, 
10000 Prishtinë, Kosovë, si partneri kontraktues i Anëtarëve dhe Kompanisë Partnere dhe si entiteti përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja. 
myWorld Kosovo Shpk  përdor  myWorld 360 AG si ofrues shërbimi për përpunimin. Sidoqoftë, të dhënat tuaja personale dhe të dhënat në lidhje me 
kompaninë, mund të transferohen / dorëzohen tek ofrues të tjerë të shërbimeve, si dhe te kompanitë e tjera brenda myWorld Group dhe Lyconet 
Group.  

Për blerjet e bëra në faqen e internetit, të dhënat e mëposhtme mund t'i kalohen ofruesit të shërbimit të pagesave të emëruar në procesin përkatës 
të pagesës duke përdorur procesin 3D Secure v2 si pjesë e parandalimit të mashtrimit kur një metodë e zgjedhur pagese përpunohet nga një ofrues 
i jashtëm i shërbimit të pagesës: Emri dhe mbiemri, ditëlindja, gjinia, data e fundit në të cilën u bënë ndryshime në ID-në e anëtarit (kufizuar në 
ndryshimet e faturimit dhe adresës së dorëzimit), ndryshimet në të dhënat e llogarisë ose të dhënat e përdoruesit, data e regjistrimit, nëse ekziston 
një fjalëkalim për ID-në e anëtarit dhe kur fjalëkalimi u ndryshua për herë të fundit, të dhënat për aktivitetin e blerjes në faqen tonë të internetit (numri 
i përpjekjeve për pagesa në 24 orët e fundit, numri i përpjekjeve për pagesa vitin e fundit, numri i blerjeve në 6 muajt e fundit), të dhënat e kompanisë 
(formulimi i kompanisë dhe numrin e identifikimit tatimor), të dhënat e kontaktit (adresa e postës elektronike, numri i telefonit celular, numri i telefonit). 

Për të kryer shërbimet tona, për të komunikuar me ju dhe për të menaxhuar praninë tonë në internet, ne përdorim shërbimet e disa ofruesve të 
shërbimeve. Ne ju sigurojmë që ne i 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 të përdorin të dhënat tuaja personale dhe të dhëna në lidhje me kompaninë vetëm në përputhje me 
udhëzimet tona dhe në përputhje me Aktet për Mbrojtjen e të Dhënave të Republikës së Kosovës dhe Aktet për Mbrojtjen e të Dhënave të Bashkimit 
Evropian. Përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga këta ofrues të shërbimeve është i ndaluar. 

Për më tepër, ne do t'i kalojmë të dhënat tuaja personale dhe të dhëna lidhur me kompaninë në myWorld Group, për aq sa kjo është e nevojshme 
për qëllimin e kryerjes së Benefit Program-it, regjistrimin e blerjeve në Kompanitë Partnere, llogaritjen e Benefit-eve që rezultojnë, llogaritjen dhe 
faturimin në kufijtë e rënë dakord, duke siguruar marrjen e masave të nevojshme të sigurisë së të dhënave. Kompanitë e Grupit myWorld janë 
gjithashtu të detyruara të përdorin të dhënat tuaja personale dhe të dhëna që lidhen me kompaninë për të vetmin qëllim për të cilin janë dhënë, siç 
parashikohet në Aktet e Mbrojtjes së të Dhënave të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Veçanërisht, shërbimet e prekura janë si më 
poshtë: kontaktimi përmes mesazheve elektronike (p.sh. postë elektronike/email, SMS ose njoftime të shpejta), me faks, me telefon ose me letër për 
dhënien e informacionit në lidhje me produktet dhe promocionet e Kompanisë Partnere dhe Kompanisë Partnere dhe B2B, identifikimin e 
promovimeve që janë me interes për ju, kryerjen e sondazheve të përmbushjes së pritshmërisë, operimi i Hotline dhe përpunimi i veprimeve. Ne do 
t'i transmetojmë të dhënat tuaja të nevojshme personale tek Kompanitë Partnere ose Kompanitë Partnere B2B nëse dhe për aq sa është e nevojshme 
për të siguruar një shërbim konkret për ju ose nëse na jepni miratimin tuaj të qartë. Kompanitë Partnere dhe Kompanitë Partnere B2B 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 Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. 

myWorld Group është një korporatë ndërkombëtare. Aktivitetet tona të biznesit, struktura e menaxhimit dhe infrastruktura jonë teknike tejkalon kufijtë 
kombëtar. Prandaj, ne mund të dërgojmë të dhënat tuaja personale dhe ato të lidhura me kompanitë, te kompanitë e tjera myWorld jashtë vendit, për 
aq sa është e nevojshme për të operuar me Benefit Program-in, për të regjistruar blerjet që keni bërë si dhe Benefit-et ose marzhin që rezulton nga 
llogaritjet. Një transferim i të dhënave tuaja personale ose të kompanisë 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 miratim 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 rregulloret 
e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave, do t'ju ofrojmë garanci të përshtatshme dhe të sigurojmë zbatimin e të drejtave tuaja me mjetet juridike. 

Ne nuk do t'i kalojmë të dhënat tuaja personale dhe të kompanisë tek ndonjë person tjetër përveç Kompanive Partnere të përmendura më lart, 
Kompanive Partnere B2B, ofruesve të shërbimeve dhe kompanive myWorld, përveçse, nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj ose nëse ekziston një 
detyrim ligjor për ta bërë këtë 

8.Të drejtat tuaja të mbrojtjes së të dhënave dhe informacionet e kontaktit 

Ju keni të drejtë të kërkoni informacione lidhur me të dhënat personale ose ato të kompanisë që ne përpunojmë lidhur me ju dhe mund të kërkoni 
korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e përpunimit të tyre. Ju gjithashtu keni të drejtën e kundërshtimit dhe të drejtën e  transferimit 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 kompjuteri). 

Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale ose të ndërlidhura me kompaninë shkel legjislacionin Kosovar apo rregulloren e përgjithshme 
të BE-së për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave të Republikës së Kosovës 
(https://rregullatori.com/agjencia-shteterore-per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale/) 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': 

myWorld Kosovo ShPK 
Rr. Fatime Sokoli, nr. 31, Kalabria, 
Prishtinë 10000, Kosovë 
E-Mail: service.xk@myworld.com  
 

Lutemi të përdorni gjithashtu këtë kontakt 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. 

https://l.lyocdn.com/large/download/public/agreements/linksprivacypolicy/en-myworld-list-privacy-policy.pdf
https://l.lyocdn.com/large/download/public/agreements/linksprivacypolicy/en-lyconet-list-privacy-policy.pdf
https://l.lyocdn.com/large/download/public/agreements/linksprivacypolicy/en-lyconet-list-privacy-policy.pdf
mailto:service.xk@myworld.com

