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DEKLARATA E PRIVATËSISË 
 

Ky dokument përcakton kushtet e Deklaratës së Privatësisë të aplikacionit në telefonin mobil 

nga IP-KOS SH.P.K. (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) me seli në Rr. Pennsylvania Nr. 41 

Marigona Residence, Graçanicë Republika e Kosovës. 

 

Duke ju qasur aplikacionit IP-KOS të IP-KOS SH.P.K., (tash e tutje e referuar si: IP Petrol) ju 

pajtoheni që të jeni të lidhur me këto kushte, dhe para se të filloni të shfrytëzoni aplikacionin 

xxxxxx, klienti duhet të i lexoj  këto kushte me kujdes. 

Kjo deklaratë e privatësisë përcakton politikat aktuale dhe demonstron angazhimin e IP Petrol 

ndaj privatësisë financiare dhe mbrojtjen e të dhënave personale të klientit. IP Petrol mund të 

ndryshojë përmbajtjen apo shërbimet që gjenden në aplikacionin mobil të klientit në çdo kohë 

dhe pa paralajmërim, dhe si pasojë deklarata e privatësisë së IP Petrol mund të ndryshojë në 

çdo kohë në të ardhmen. Lidhur me çdo ndryshim të deklaratës së privatësisë ju do të njoftoheni 

me kohë dhe duhet që të pranoni ndryshimet e reja të cekura. 

IP Petrol ofron produkte të derivative të naftës dhe derivative të tjera. Kur klienti qaset në 

aplikacionin mobil apo link në ndonjë aplikacion tjetër dhe/ose uebfaqe, këshillohet që të lexojë 

deklaratat për mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave ose marrëveshjet e lëshuara nga uebfaqja 

e tillë,  për të përcaktuar politikat që zbatohen për informacionin ose të dhënat e ruajtura nga 

ajo faqe interneti. 

Biznesi i IP Petrol është ndërtuar mbi besimin ndërmjet kompanisë dhe klientëve të saj. Për të 

ruajtur konfidencialitetin e të gjithë informacionit që na ofron klienti: 

1. IP Petrol do të mbledhë vetëm informacionin e klientit të kërkuar në lidhje me 

zhvillimin e biznesit të IP Petrol pajtueshmërinë me detyrimet ligjore dhe rregullative 

dhe praktikat më të mira, si dhe aktivitetet e menaxhimit të riskut. 

2. IP Petrol do të përdor informacionin e klientit për të i ofruar klientëve shërbime dhe 

produkte më të mira, siç lejohet me ligjin përkatës të Republikës së Kosovës. 

3. IP Petrol mund të kaloj informacionin e klientit te ofruesit e tjerë të shërbimeve ose 

agjentët, siç lejohet me ligj.  

4. IP Petrol do të sigurojë që ofruesit e shërbimeve dhe agjentët janë të detyruar të zbatojnë 

konfidencialitetin e duhur dhe standardet e sigurisë në lidhje me informatat e tilla të 

klientëve. 

5. Nga IP Petrol mund të kërkohet të zbulojë informacionin e klientit tek organet 

qeveritare, organet gjyqësore, agjencitë e zbatimit të ligjit ose rregullatorët e IP Petrol  

por IP Petrol do ta bëjë këtë vetëm kur lejohet ose kërkohet me ligj. 

6. IP Petrol nuk do të zbulojë informacionin e klientit për ndonjë organizatë të jashtme 

përveç nëse IP Petrol ka pëlqimin e klientit, është lejuar ose kërkohet me ligj ose ka 

informuar më parë klientin. 

7. IP Petrol synon të mbajë informacionin e klientit të saktë dhe të përditësuar. 

http://www.ip-kos.com/


 

8. IP Petrol posedon sisteme strikte të sigurisë të dizajnuara për të parandaluar humbjen, 

shkatërrimin, dëmtimin dhe/ose qasjen e paautorizuar në informacionin e klientit nga 

kushdo, përfshirë stafin e IP Petrol. 

8. Personeli i IP Petrol dhe të gjithë palët e treta me qasje të lejuar në informacionin e 

klientit, janë veçanërisht të detyruar të respektojnë detyrimet e fshehtësisë së IP Petrol 

dhe të sigurisë së informacionit. 

9. Duke ruajtur angazhimin tonë ndaj këtyre parimeve, ne do të sigurojmë që do të 

respektojmë besimin e brendshëm që ju vendosni në IP Petrol.  

Klienti pranon që IP Petrol të mbaj dhe përpunon të dhënat personale sipas dispozitave të Ligjit 

të zbatueshëm, në lidhje me “mbrojtjen e individit në lidhje me përpunimin e të dhënave 

personale”. Ndërsa politika e mësipërme është subjekt i ndryshimit, të gjitha palët e interesuara 

duhet të informohen rregullisht për përmbajtjen e saj dhe për pranimin dhe pajtimin e kushteve 

specifike. 

 

IP Petrol zhvillon dhe përmirëson vazhdimisht shërbimet e saj, në mënyrë që të plotësojë 

kërkesat e klientëve. Prandaj, mbledhja dhe përpunimi i disa të dhënave personale na mundëson 

përshtatjen më të shpejtë dhe më të mirë me nevojat dhe preferencat tuaja; për ju, ato 

mundësojnë komunikim më efektiv me ne dhe përvojë më të mirë të klientit. 

 

Mbrojtja e privatësisë suaj është e rëndësishme për ne, prandaj ne ju ofrojmë këtë informacion 

për të ju ndihmuar të kuptoni se çfarë të dhënash personale mbledhim, pse i mbledhim, si i 

përdorim, cilat procedura të përpunimit i aplikojmë, cilat janë të drejtat tuaja dhe si mund të i 

përdorni. Ne mbrojmë dhe ruajmë informacionin personal në mënyrë që të parandalojmë çdo 

zbulim të paautorizuar të të dhënave personave të paautorizuar.  

Ne nuk transferojmë, huazojmë ose shesim të dhëna personale palëve të treta pa njoftim dhe 

pa miratimin tuaj paraprak. Në të gjitha rastet, ne do të sigurojmë masa adekuate të sigurisë 

dhe do të përpunojmë të dhëna personale vetëm brenda kornizës ligjore dhe për qëllime të 

caktuara (qëllime). Të dhëna personale nënkupton çdo informacion në lidhje me një person 

fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (subjekti i të dhënave). 

 

 


