Politika e Privatësisë
Kjo politikë i sqaron llojet e informatave që mund t’i grumbullojmë dhe mbajmë
gjatë vizitës së ueb faqes së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe në
çfarë mënyre shfrytëzohen ato informata dhe me kë ndahen të dhënat. Gjithashtu,
përcakton se në çfarë mënyre mund të na kontaktoni nëse keni pyetje apo jeni të
brengosur për këto informata.
Informatat që grumbullohen
• Informatat që nuk janë personale. Të dhënat për përmbajtjen që e shikoni dhe
me të cilën menaxhoni dhe që kanë të bëjnë me softuerin për internet-kërkuesin, cilat
përmbajtje i klikoni, cilat faqe i vizitoni, tipin e kompjuterit, si dhe informatat teknike për
koneksionin që shfrytëzuesi e shfrytëzon gjatë vizitës së faqes, siç është sistemi operativ
dhe dërguesi i shërbimit të internetit dhe ngjashëm.
• Informatat që janë personale. Emri dhe mbiemri, numri i letërnjoftimit (për
personat e moshës madhore), numri i pasaportës, adresa e jetesës, posta elektronike,
numri i telefonit, institucioni dhe ngjashëm, informatat që në mënyrë vullnetare i
shpërndani me qëllim që t’jua sigurojmë shërbimin që e kërkoni.
Shpërndarja e informatave
Kuvendi nuk ua zbulon të dhënat tuaja personale palëve të treta. Të dhënat
personale mund të zbulohen vetëm në pajtim me ligjin.
Linqe për ueb faqet tjera
Ueb faqja e Kuvendit përmban linqe drejt ueb faqeve tjera që nuk janë në pronësi
dhe nën kontroll të Kuvendit. Ju inkurajojmë që të jeni të vetëdijshëm kur e braktisni ueb
faqen tonë ta lexoni Politikën e Privatësisë së ueb faqes në të cilën jeni transferuar. Kjo
Politikë e Privatësisë ka të bëjë vetëm me informatat që grumbullohen në këtë ueb faqe.
Pranimi i kushteve
Me shfrytëzimin e kësaj ueb faqeje, pajtoheni me dispozitat e Politikës së
Privatësisë së Kuvendit. Nëse nuk pajtoheni, Ju lusim mos e shfrytëzoni ueb faqen e
Kuvendit.
Ndryshimi i Politikës së Privatësisë
Politika e Privatësisë rregullisht do të ndryshohet dhe plotësohet në mënyrë
përkatëse me ndryshimet e krijuara dhe aktivitetet tona. Andaj, Ju lusim ta kontrolloni më
shpesh.

Na kontaktoni
Nëse keni pyetje në lidhje me Politikën e Privatësisë së Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut gjatë shfrytëzimit të ueb faqes sonë, Ju lusim na kontaktoni:
• Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale
Jasmina Tërpkova Qurapova – bashkëpunëtore e lartë për mbështetjen e punës
së Këshillit Nacional për Eurointegrime
Telefoni: 02/3 11 22 55, lokali 289;
E-postë: J.Trpkova@sobranie.mk
• Zëvendësoficer për mbrojtjen e të dhënave personale
Cele Najdeski – këshilltar për mbështetjen e punës së Këshillit Nacional për
Eurointegrime
Telefoni: 02/3 11 22 55, lokali 289;
E-postë: C.Najdeski@sobranie.mk

