Mbrojtja e të dhënave

Të dhënat personale (në tekstin e mëtejmë kryesisht të referuara si "të dhëna") përpunohen nga ne
vetëm në masën e nevojshme dhe me qëllim të ofrimit të një faqe interneti funksionale dhe
miqësore për përdoruesit, duke përfshirë përmbajtjen e saj dhe shërbimet e ofruara atje.
Sipas Art. 4 Nr. 1 i Rregullores (BE) 2016/679, dmth. Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të
Dhënave (në tekstin e mëtejmë “GDPR”), “përpunim” është çdo proces i kryer me ose pa ndihmën e
proceseve të automatizuara ose ndonjë serie të tillë proceset në lidhje me të dhënat personale, të
tilla si mbledhja, regjistrimi, organizimi, rregullimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, leximi, kërkimi,
përdorimi, zbulimi nëpërmjet transmetimit, shpërndarjes ose çdo forme tjetër sigurimi, krahasimi
ose lidhjeje, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.
Me deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave, ne ju informojmë veçanërisht për llojin,
qëllimin, qëllimin, kohëzgjatjen dhe bazën ligjore të përpunimit të të dhënave personale, për aq sa ne
vendosim vetëm ose së bashku me të tjerët për qëllimet dhe mjetet e përpunimit. Përveç kësaj, ne
do t'ju informojmë më poshtë për komponentët e palëve të treta që përdorim për qëllime optimizimi
dhe për të rritur cilësinë e përdorimit, për aq sa palët e treta përpunojnë të dhënat me përgjegjësinë
e tyre.
Politika jonë e privatësisë është e strukturuar si më poshtë:
I.
II.
III.

Informacion rreth nesh si përgjegjës
II. Të drejtat e përdoruesve dhe subjekteve të të dhënave
III. Informacion mbi përpunimin e të dhënave

I.

Informacion rreth nesh si përgjegjës: Ofruesi përgjegjës i kësaj faqeje interneti për sa i
përket ligjit për mbrojtjen e të dhënave është:
Medizin Mobil GmbH & Co. KG
Strasburger Platz 9 30853 Langenhagen
tel. +49 511 545 35 100
Faks +49 511 37 19 38
Email info@medizinmobil.com
Të drejtat e përdoruesve dhe subjekteve të të dhënave: Me qëllim të përpunimit të të
dhënave të përshkruar më në detaje më poshtë,
• përdoruesit dhe subjektet e të dhënave kanë të drejtën për konfirmim nëse të dhënat
përkatëse po përpunohen, për informacion në lidhje me të dhënat e përpunuara, për
informacione të mëtejshme rreth përpunimit të të dhënave dhe për kopje të të dhënave
(shih gjithashtu nenin 15 GDPR);
• për të korrigjuar ose plotësuar të dhëna të pasakta ose jo të plota (shih gjithashtu
nenin 16 GDPR);
• për fshirjen e menjëhershme të të dhënave në lidhje me ju (shih gjithashtu nenin 17
GDPR), ose, në mënyrë alternative, nëse përpunim i mëtejshëm është i nevojshëm në

II.

III.

përputhje me Artin. 17 Para. 3 GDPR, kufizimi i përpunimit në përputhje me Art. 18
GDPR;
• të marrin të dhënat në lidhje me to dhe të ofruara prej tyre dhe t'i transferojnë këto të
dhëna te ofruesit e tjerë / palët përgjegjëse (shih gjithashtu nenin 20 GDPR); të ankohen
tek autoriteti mbikëqyrës nëse janë të mendimit se të dhënat në lidhje me to po
përpunohen nga ofruesi në kundërshtim me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave (shih
gjithashtu nenin 77 GDPR).
Për më tepër, ofruesi është i detyruar të njoftojë të gjithë marrësit të cilëve u janë dhënë
të dhëna nga ofruesi për çdo korrigjim ose fshirje të të dhënave ose kufizimin e
përpunimit që kryhet në bazë të neneve 16, 17 paragrafi 1, 18 GDPR mësojnë.
Megjithatë, ky detyrim nuk ekziston nëse ky njoftim është i pamundur ose përfshin
përpjekje joproporcionale. Pavarësisht nga kjo, përdoruesi ka të drejtën e informacionit
për këta marrës.
Sipas Art. 21 GDPR, përdoruesit dhe subjektet e të dhënave kanë gjithashtu të drejtën
të kundërshtojnë përpunimin e ardhshëm të të dhënave në lidhje me ta, me kusht që
të dhënat të përpunohen nga ofruesi në përputhje me Art. 6 Para. 1 lit.f) GDPR. Në
veçanti, lejohet një kundërshtim ndaj përpunimit të të dhënave për qëllime të
reklamimit të drejtpërdrejtë.
Informacion mbi përpunimin e të dhënave Të dhënat tuaja të përpunuara gjatë
përdorimit të faqes sonë të internetit do të fshihen ose bllokohen sapo qëllimi i ruajtjes
të mos zbatohet më, fshirja e të dhënave nuk bie ndesh me asnjë kërkesë ligjore për
ruajtjen dhe asnjë informacion tjetër mbi metodat individuale të përpunimit nuk jepet
më poshtë. Të dhënat e serverit Për arsye teknike, veçanërisht për të siguruar një uebsajt
të sigurt dhe të qëndrueshëm, shfletuesi juaj i internetit transmeton të dhëna tek ne ose
te ofruesi ynë i hapësirës së internetit. Me këto të ashtuquajtura skedarë të regjistrit të
serverit, ndër të tjera, llojin dhe versionin e shfletuesit tuaj të internetit, sistemin
operativ, faqen e internetit nga e cila keni kaluar në faqen tonë të internetit (URL-ja e
referencës), uebsajti (et) e faqes sonë të internetit që ju jeni duke vizituar, datën dhe
orën e aksesit përkatës si dhe adresën IP të lidhjes së internetit nga e cila përdoret faqja
jonë e internetit. Këto të dhëna të mbledhura në këtë mënyrë ruhen përkohësisht, por jo
së bashku me të dhëna të tjera nga ju. Kjo ruajtje bëhet në bazën ligjore të Artit. 6 Para. 1
lit.f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në përmirësimin, stabilitetin, funksionalitetin
dhe sigurinë e faqes sonë të internetit. Të dhënat do të fshihen më së voni pas shtatë
ditësh, përveç nëse kërkohet ruajtje e mëtejshme për qëllime të provave. Përndryshe, të
dhënat do të përjashtohen plotësisht ose pjesërisht nga fshirja derisa një incident të
zgjidhet përfundimisht.

Cookies

a) Cookies sesioni / cookies sesioni Ne përdorim të ashtuquajturat cookies në faqen tonë të
internetit. Cookies janë skedarë të vegjël teksti ose teknologji të tjera ruajtjeje që ruhen dhe ruhen
në pajisjen tuaj nga shfletuesi i internetit që përdorni. Këto cookie përpunojnë informacione të
caktuara rreth jush në baza individuale, të tilla si shfletuesi juaj ose të dhënat e vendndodhjes ose

adresa juaj IP. Ky përpunim e bën faqen tonë të internetit më miqësore, më efektive dhe më të
sigurt, pasi përpunimi mundëson, për shembull, riprodhimin e faqes sonë të internetit në gjuhë të
ndryshme ose ofrimin e funksionit të karrocave. Baza ligjore për këtë përpunim është Neni 6 (1)
pikab.) GDPR, me kusht që këto skedarë skedarësh të përdoren për të përpunuar të dhëna për të
nisur ose përpunuar kontrata. Nëse përpunimi nuk shërben për fillimin ose përpunimin e një
kontrate, interesi ynë legjitim qëndron në përmirësimin e funksionalitetit të faqes sonë të internetit.
Baza ligjore është atëherë neni 6 (1) (f) GDPR. Kur mbyllni shfletuesin tuaj të internetit, këto kuki të
sesionit fshihen.
b) Cookies nga palët e treta Faqja jonë e internetit mund të përdorë gjithashtu skedarë skedarësh
nga kompanitë partnere me të cilat ne punojmë për qëllime reklamimi, analize ose funksionaliteti të
faqes sonë të internetit. Ju lutemi referojuni informacionit të mëposhtëm për detaje mbi këtë,
veçanërisht për qëllimet dhe bazën ligjore për përpunimin e skedarëve të tillë të palëve të treta.
c) Opsioni i eliminimit Mund të parandaloni ose kufizoni instalimin e cookies duke vendosur
shfletuesin tuaj të internetit. Ju gjithashtu mund të fshini kukit që janë ruajtur tashmë në çdo kohë.
Hapat dhe masat e kërkuara për këtë, megjithatë, varen nga shfletuesi specifik i internetit që po
përdorni. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi përdorni funksionin e ndihmës ose dokumentacionin e
shfletuesit tuaj të internetit ose kontaktoni prodhuesin ose mbështetjen e tij. Megjithatë, në rastin e
të ashtuquajturave cookie flash, përpunimi nuk mund të parandalohet nëpërmjet cilësimeve të
shfletuesit. Në vend të kësaj, duhet të ndryshoni cilësimin e Flash player-it tuaj. Hapat dhe masat e
kërkuara për këtë varen gjithashtu nga Flash player-i specifik që po përdorni. Nëse keni ndonjë
pyetje, ju lutemi përdorni funksionin e ndihmës ose dokumentacionin e Flash player-it tuaj ose
kontaktoni prodhuesin ose mbështetjen e përdoruesit. Megjithatë, nëse parandaloni ose kufizoni
instalimin e cookies, kjo mund të nënkuptojë se jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit
mund të përdoren në masën e tyre të plotë.

Kërkesat e kontaktit / opsionet e kontaktit

Nëse na kontaktoni përmes formularit të kontaktit ose emailit, të dhënat që jepni do të përdoren për
të përpunuar kërkesën tuaj. Specifikimi i të dhënave është i nevojshëm për përpunimin dhe
përgjigjen e kërkesës suaj - pa e ofruar atë, ne nuk mund t'i përgjigjemi kërkesës tuaj, ose të paktën
vetëm një të kufizuar. Baza ligjore për këtë përpunim është Neni 6 (1) nen. b) GDPR. Të dhënat tuaja
do të fshihen nëse kërkesa juaj është përgjigjur përfundimisht dhe fshirja nuk bie ndesh me ndonjë
kërkesë ligjore të ruajtjes, p.sh. në rast të një përpunimi të mëvonshëm të kontratës.

Aplikime online për punë / publikim i njoftimeve për punë

Ne ju ofrojmë mundësinë të aplikoni tek ne përmes faqes sonë të internetit ose me email. Në rastin e
këtyre aplikacioneve dixhitale, të dhënat e aplikantit dhe aplikimit tuaj do të mblidhen dhe
përpunohen në mënyrë elektronike nga ne për të përpunuar procesin e aplikimit. Baza ligjore për

këtë përpunim është Seksioni 26 Paragrafi 1 Fjalia 1 BDSG në lidhje me Nenin 88 Paragrafi 1 GDPR.
Nëse një kontratë pune lidhet pas procesit të aplikimit, ne do t'i ruajmë të dhënat që keni dorëzuar
gjatë aplikimit në dosjen tuaj të personelit për qëllime të procesit të zakonshëm organizativ dhe
administrativ - sigurisht duke marrë parasysh detyrimet e mëtejshme ligjore. Baza ligjore për këtë
përpunim është gjithashtu Seksioni 26 Paragrafi 1 Fjalia 1 BDSG në lidhje me Nenin 88 Paragrafi 1
GDPR. Nëse një aplikim refuzohet, ne do t'i fshijmë automatikisht të dhënat e transmetuara tek ne dy
muaj pas njoftimit të refuzimit. Megjithatë, fshirja nuk bëhet nëse të dhënat kërkojnë një ruajtje më
të gjatë deri në katër muaj ose deri në përfundimin e procedurave ligjore për shkak të dispozitave
ligjore, p.sh. për shkak të detyrimit për të siguruar prova sipas AGG. Baza ligjore në këtë rast është
Art. 6 Paragrafi 1 lit. f) GDPR dhe Seksioni 24 Paragrafi 1 Nr. 2 BDSG. Interesi ynë legjitim qëndron në
mbrojtjen dhe zbatimin ligjor. Nëse shprehimisht pranoni që të dhënat tuaja të ruhen për një
periudhë më të gjatë kohore, p.sh. për përfshirje në një bazë të dhënash të aplikantit ose palëve të
interesuara, të dhënat do të përpunohen më tej në bazë të pëlqimit tuaj. Baza ligjore është atëherë
neni 6 (1) (a) GDPR. Sigurisht, ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë në përputhje me Artin.
7 Para. 3 GDPR duke na dhënë një deklaratë me efekt për të ardhmen.

Google Analytics

Ne përdorim Google Analytics në faqen tonë të internetit. Ky është një shërbim analize në internet i
ofruar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i referuar në
vijim si "Google". Nëpërmjet certifikimit sipas mburojës për mbrojtjen e të dhënave BE-SHBA ("EU-US
Privacy Shield")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garanton se kërkesat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave do të respektohen gjithashtu gjatë
përpunimit të të dhënave në SHBA. Shërbimi Google Analytics përdoret për të analizuar sjelljen e
përdorimit të faqes sonë të internetit. Baza ligjore është neni 6 (1) pika.f) GDPR. Interesi ynë legjitim
qëndron në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të faqes sonë të internetit. Përdorimi
dhe informacioni i lidhur me përdoruesit, si adresa IP, vendndodhja, koha ose shpeshtësia e vizitave
në faqen tonë të internetit, transmetohen në një server të Google në SHBA dhe ruhen atje.
Sidoqoftë, ne përdorim Google Analytics me të ashtuquajturin funksion anonimizimi. Me këtë
funksion, Google shkurton adresën IP brenda BE-së ose ZEE-së. Të dhënat e mbledhura në këtë
mënyrë përdoren nga ana e Google për të na ofruar një vlerësim të vizitës në faqen tonë të internetit
dhe të aktiviteteve të përdorimit atje. Këto të dhëna mund të përdoren gjithashtu për të ofruar
shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e faqes sonë të internetit dhe përdorimin e internetit.
Google deklaron se nuk do ta lidhë adresën tuaj IP me të dhëna të tjera. Përveç kësaj, Google ruan
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
Informacione të mëtejshme për mbrojtjen e të dhënave janë të disponueshme për ju, për shembull
edhe mbi mundësitë e parandalimit të përdorimit të të dhënave. Google ofron gjithashtu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

një të ashtuquajtur shtesë çaktivizimi së bashku me informacione të mëtejshme për këtë. Kjo shtesë
mund të instalohet me shfletues të zakonshëm të internetit dhe ju ofron kontroll të mëtejshëm mbi
të dhënat që mbledh Google kur vizitoni faqen tonë të internetit. Shtesa informon JavaScript (ga.js)
të Google Analytics se informacioni rreth vizitës në faqen tonë të internetit nuk duhet të
transmetohet te Google Analytics. Megjithatë, kjo nuk pengon që informacioni të transmetohet tek
ne ose tek shërbimet e tjera të analizës së internetit. Sigurisht që mund të mësoni gjithashtu në këtë
deklaratë për mbrojtjen e të dhënave nëse dhe cilat shërbime të tjera të analizës së internetit
përdoren nga ne. Ju mund të parandaloni Google Analytics nga mbledhja e të dhënave tuaja duke
klikuar në lidhjen e mëposhtme. Është vendosur një skedar "optout" i cili parandalon mbledhjen e
ardhshme të të dhënave tuaja kur vizitoni këtë faqe interneti: Çaktivizo Google Analytics. Nëse i fshini
skedarët e personalizimit në këtë shfletues, do t'ju duhet të aktivizoni përsëri skedarin e tërheqjes.

Google Maps

Ne përdorim Google Maps në faqen tonë të internetit për të treguar vendndodhjen tonë dhe për të
krijuar udhëzime. Ky është një shërbim i ofruar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA, në vijim referuar si "Google". Nëpërmjet certifikimit sipas mburojës
për mbrojtjen e të dhënave BE-SHBA ("EU-US Privacy Shield")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garanton se kërkesat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave do të respektohen gjithashtu gjatë
përpunimit të të dhënave në SHBA. Për të mundësuar shfaqjen e disa shkronjave në faqen tonë të
internetit, krijohet një lidhje me serverin e Google në SHBA kur aksesohet në faqen tonë të internetit.
Nëse thërrisni komponentin Google Maps të integruar në faqen tonë të internetit, Google do të ruajë
një cookie në pajisjen tuaj nëpërmjet shfletuesit tuaj të internetit. Cilësimet dhe të dhënat tuaja të
përdoruesit përpunohen për të shfaqur vendndodhjen tonë dhe për të krijuar udhëzime. Nuk mund
të përjashtojmë që Google përdor serverë në SHBA. Baza ligjore është neni 6 (1) pika.f) GDPR.
Interesi ynë legjitim qëndron në optimizimin e funksionalitetit të faqes sonë të internetit. Nëpërmjet
lidhjes me Google të krijuar në këtë mënyrë, Google mund të përcaktojë se nga cila faqe interneti
është dërguar kërkesa juaj dhe në cilën adresë IP do të dërgohen udhëzimet. Nëse nuk jeni dakord
me këtë përpunim, ju keni mundësinë të parandaloni instalimin e cookies duke bërë cilësimet e
duhura në shfletuesin tuaj të internetit. Ju mund të gjeni detaje për këtë nën titullin "Cookies" më
sipër. Përveç kësaj, Google Maps dhe informacioni i marrë nëpërmjet Google Maps përdoren në
përputhje me Kushtet e përdorimit të Google
https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de
dhe Termat dhe Kushtet për Google Maps
https://www.google. com / intl / de_de / help /terms_maps.html.
Përveç kësaj, Google ofron në
https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy

informacione të mëtejshme.

Google Fonts

Ne përdorim Google Fonts në faqen tonë të internetit për të shfaqur fontet e jashtme. Ky është një
shërbim i ofruar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, në
vijim referuar si "Google". Nëpërmjet certifikimit sipas mburojës për mbrojtjen e të dhënave BESHBA ("EU-US Privacy Shield")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garanton se kërkesat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave do të jenë gjithashtu të
krahasueshme gënjyer gjatë përpunimit të të dhënave në SHBA. Për të mundësuar shfaqjen e disa
shkronjave në faqen tonë të internetit, krijohet një lidhje me serverin e Google në SHBA kur
aksesohet në faqen tonë të internetit. Baza ligjore është neni 6 (1) pika.f) GDPR. Interesi ynë legjitim
qëndron në optimizimin dhe funksionimin ekonomik të faqes sonë të internetit. Nëpërmjet lidhjes
me Google të krijuar kur vizitoni faqen tonë të internetit, Google mund të përcaktojë se nga cila faqe
interneti është dërguar kërkesa juaj dhe në cilën adresë IP do të transmetohet përfaqësimi i fontit.

Google reCAPTCHA

Në faqen tonë të internetit, ne përdorim Google reCAPTCHA për të kontrolluar dhe shmangur
ndërveprimet në faqen tonë të internetit përmes aksesit të automatizuar, p.sh. përmes të
ashtuquajturve bot. Ky është një shërbim i ofruar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA, në vijim referuar si "Google". Nëpërmjet certifikimit sipas mburojës
për mbrojtjen e të dhënave BE-SHBA ("EU-US Privacy Shield")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garanton se kërkesat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave do të respektohen gjithashtu gjatë
përpunimit të të dhënave në SHBA. Me këtë shërbim, Google mund të përcaktojë se nga cila faqe
interneti po dërgohet një kërkesë dhe nga cila adresë IP po përdorni të ashtuquajturën kuti hyrëse
reCAPTCHA. Përveç adresës suaj IP, Google mund të mbledhë gjithashtu informacione të mëtejshme
që janë të nevojshme për ofertën dhe garancinë e këtij shërbimi. Baza ligjore është neni 6 (1) pika.f)
GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në sigurinë e faqes sonë të internetit dhe në mbrojtjen kundër
aksesit të padëshiruar, të automatizuar në formën e spamit ose të ngjashme. Google ofron më
poshtë
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
informacione të mëtejshme, veçanërisht për mundësitë e parandalimit të përdorimit të të dhënave.

Facebook Social Plug-In

Ne përdorim plug-in-in e rrjetit social Facebook në faqen tonë të internetit. Facebook është një
shërbim interneti i ofruar nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Në BE,
ky shërbim nga ana e tij operohet nga Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2,
Ireland, në vijim të dy të referuara si "Facebook". Nëpërmjet certifikimit sipas mburojës për
mbrojtjen e të dhënave BE-SHBA ("EU-US Privacy Shield")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Facebook garanton se kërkesat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave do të respektohen gjithashtu
gjatë përpunimit të të dhënave në SHBA. Baza ligjore është neni 6 (1) pika.f) GDPR. Interesi ynë
legjitim qëndron në përmirësimin e cilësisë së faqes sonë të internetit. Informacione të mëtejshme
në lidhje me shtojcat e mundshme dhe funksionet e tyre përkatëse janë të disponueshme nga
Facebook
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
gati për ju. Nëse plug-in-i ruhet në një nga faqet që vizitoni në faqen tonë të internetit, shfletuesi juaj
i internetit do të shkarkojë një paraqitje të plug-in-it nga serverët e Facebook në SHBA. Për arsye
teknike, është e nevojshme që Facebook të përpunojë adresën tuaj IP. Për më tepër, data dhe ora e
vizitës suaj në faqen tonë të internetit regjistrohen gjithashtu. Nëse jeni identifikuar në Facebook
ndërsa vizitoni një nga faqet tona të internetit me plug-in, informacioni i mbledhur nga plug-in-i për
vizitën tuaj specifike do të njihet nga Facebook. Facebook mund të caktojë informacionin e mbledhur
në këtë mënyrë në llogarinë tuaj personale të përdoruesit atje. Nëse përdorni butonin e ashtuquajtur
“Like” në Facebook, për shembull, ky informacion do të ruhet në llogarinë tuaj të përdoruesit në
Facebook dhe ndoshta do të publikohet në platformën Facebook. Nëse dëshironi ta parandaloni
këtë, duhet ose të dilni nga Facebook përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit ose të përdorni
një shtesë për shfletuesin tuaj të internetit për të parandaluar bllokimin e shtojcës së Facebook.
Informacione të mëtejshme në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave, si dhe të drejtat
tuaja dhe opsionet e mbrojtjes në lidhje me këtë, janë të disponueshme nga Facebook nën
https://www.facebook.com/policy.php
informacione të disponueshme për mbrojtjen e të dhënave.

YouTube

Ne përdorim YouTube në faqen tonë të internetit. Ky është një portal video nga YouTube LLC., 901
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, në vijim i referuar si "YouTube". YouTube është një filial i
Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, në vijim referuar si

"Google". Nëpërmjet certifikimit sipas mburojës për mbrojtjen e të dhënave BE-SHBA ("EU-US
Privacy Shield")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garanton, dhe rrjedhimisht edhe filialin e tij YouTube, që kërkesat e BE-së për mbrojtjen e të
dhënave do të respektohen gjithashtu gjatë përpunimit të të dhënave në SHBA. Ne përdorim
YouTube në lidhje me funksionin "Mënyra e zgjeruar e mbrojtjes së të dhënave" në mënyrë që të
mund t'ju shfaqim video. Baza ligjore është neni 6 (1) pika.f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në
përmirësimin e cilësisë së faqes sonë të internetit. Sipas YouTube, funksioni "modaliteti i zgjeruar i
mbrojtjes së të dhënave" do të thotë që të dhënat e përshkruara më në detaje më poshtë
transmetohen në serverin YouTube vetëm kur filloni një video. Pa këtë "mbrojtje të zgjeruar të të
dhënave", një lidhje me serverin YouTube në SHBA do të krijohet sapo të telefononi një nga faqet
tona të internetit në të cilën është ngulitur një video në YouTube. Kjo lidhje kërkohet në mënyrë që
të mund të shfaqni videon përkatëse në faqen tonë të internetit përmes shfletuesit tuaj të internetit.
Gjatë kësaj, YouTube të paktën do të regjistrojë dhe përpunojë adresën tuaj IP, datën dhe orën dhe
faqen e internetit që keni vizituar. Është krijuar gjithashtu një lidhje me rrjetin e reklamave
"DoubleClick" të Google. Nëse jeni identifikuar në YouTube në të njëjtën kohë, YouTube do të caktojë
informacionin e lidhjes në llogarinë tuaj në YouTube. Nëse dëshironi ta parandaloni këtë, ose duhet
të dilni nga YouTube përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit ose të bëni cilësimet e duhura në
llogarinë tuaj të përdoruesit në YouTube. Për qëllimin e funksionalitetit dhe për të analizuar sjelljen e
përdorimit, YouTube ruan përgjithmonë skedarët e skedarëve në pajisjen tuaj nëpërmjet shfletuesit
tuaj të internetit. Nëse nuk pajtoheni me këtë përpunim, ju keni mundësinë të parandaloni ruajtjen e
cookies duke vendosur shfletuesin tuaj të internetit. Mund të gjeni më shumë informacion mbi këtë
te "Cookies" më lart. Informacione të mëtejshme në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të
dhënave, si dhe të drejtat tuaja dhe opsionet e mbrojtjes në këtë drejtim janë të disponueshme nga
Google në adresën
https://policies.google.com/privacy
informacione të disponueshme për mbrojtjen e të dhënave.
https://www.ratgeberrecht.eu/leistungen/muster-datenschutzerklaerung.html
https://www.ratgeberrecht.eu/

