
 

 
 

 
 

NJOFTIM PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE për përdoruesit e faqes së internetit të 
institucionit të pagesave Moneta L.L.C. 

 
Institucioni i pagesave Moneta SH.P.K.  rruga ndërtesa Illyria Building, Rruga Prishtinë-Graçanicë, 
Prishtinë 10060, Kosovë, (në tekstin e mëtejmë: institucioni i pagesave) njofton vizitorët e faqes sonë 
të internetit në: www.moneta.ks për mënyrën se si mblidhen dhe përpunohen të dhënat personale. 
Ne informojmë vizitorët e kësaj faqeje interneti të institucionit të pagesave Moneta (në tekstin e 
mëtejmë: faqe interneti) se vizita juaj është anonime dhe se Moneta SH.P.K. nuk mbledh të dhëna 
që do të mundësonin identifikimin tuaj (si emri dhe mbiemri, adresa e postës elektronike). 
 
Ne informojmë përdoruesit e faqes së internetit të cilët ofrojnë të dhënat e tyre personale në faqen e 
Ankesave ose ankesat e dërguara me e-mail se të dhënat tuaja përpunohen në përputhje me 
rregullat e cekura më poshtë tekstin dhe dispozitat e ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës. Të 
dhënat e mbledhura përmes formularit Kundërshtime (emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa e-mail, 
adresa, mundësisht numri juaj personal i identitetit), institucioni i pagesave do t'i përdorë ato 
ekskluzivisht për t'iu përgjigjur ankesës dhe/ose pyetjeve të Përdoruesit. Të dhënat e dërguara nga 
përdoruesi përmes postës elektronike do të përdoren ekskluzivisht për qëllimin e ofrimit të 
përgjigjeve të kërkesës ose informacionit për përdoruesit. Duke klikuar butonin "Dërgo", përdoruesi 
jep pëlqimin e tij për përpunimin e të dhënave personale në mënyrën e përshkruar. 
 
Faqja e internetit e institucionit të pagesave www. moneta.ks nuk shet, transferon apo shfaq 
përdoruesit e të dhënave personale dhe adresat e tyre të e-mail palëve të treta. Më shumë 
informacion mbi mënyrën e përpunimit të të dhënave personale dhe të drejtat e përdoruesit 
tregohen në dokumentin Njoftim për mbledhjen e të dhënave personale për transaksionet e pagesës 
një herë, të cilin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit. Institucioni i pagesave përpunon të dhënat 
personale në masën e nevojshme për përmbushjen e qëllimit të përpunimit dhe të njëjtat ruhen për 
aq kohë sa është e nevojshme për arritjen e qëllimit, me përjashtim të rastit kur ligji e detyron 
institucionin e pagesave t'i mbajë ato. Institucioni i pagesave mbron konfidencialitetin e të dhënave 
duke ndërmarrë masat e duhura organizative, kufizuese, teknike dhe të personelit për të garantuar 
sigurinë e të dhënave dhe për t'i mbrojtur ato nga çdo shkatërrim aksidental ose i paligjshëm, humbje 
aksidentale, keqpërdorim, zbulim ose akses i ndaluar dhe çdo formë tjetër përpunimi i paligjshëm. 
 
Politika e cookies 
 
Pjesë të faqes sonë të internetit përdorin të ashtuquajturat cookies në përputhje me nenin 12, 
paragrafi 1, pika 1.4, të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 06/L-082. Ne besojmë se interesi 
për optimizimin e faqes sonë të internetit është i justifikuar në kuptim të dispozitës së 
lartpërmendur. Është një skedar teksti cookie që ruhet lokalisht në kompjuterin, tabletin ose 
telefonin tuaj celular dhe që mundëson njohjen e përdoruesit që është kthyer në faqen e internetit, 
për qëllime monitorimi dhe analize duke vizituar faqen e internetit me qëllim të optimizimit të faqes 
së internetit të institucionit të pagesave. , me lejen tuaj. Cookies nuk përmbajnë asnjë informacion 
personal për ju dhe nuk mund të përdoren për identifikimin e një përdoruesi individual. Nëse nuk 
dëshironi të pranoni cookie-t që ruhen në kompjuterin tuaj, është e nevojshme të çaktivizoni cookies 
për këtë faqe interneti në shfletuesin tuaj të internetit. Ju mund t'i fshini manualisht cookies të 
instaluara më parë nga shfletuesi juaj i internetit. 



 

Cookies nuk e dëmtojnë pajisjen tuaj, nuk përmbajnë viruse ose programe të tjera me qëllim të keq. 
Cookies ruajnë informacionin e marrë në lidhje me pajisjen që po përdorni. Megjithatë, kjo nuk do të 
thotë se ne jemi të vetëdijshëm për identitetin tuaj. Nga njëra anë, përdorimi i cookies shërben për të 
përmirësuar shërbimin tonë dhe për të vizituar faqen e internetit. Për shembull, ne përdorim të 
ashtuquajturat sesione të cookies për të njohur që ju keni vizituar tashmë pjesë të caktuara të faqes 
sonë ose që keni hyrë tashmë në llogarinë tuaj të përdoruesit. Ato fshihen automatikisht pasi të 
largoheni nga faqja jonë e internetit. Përveç kësaj, ne përdorim gjithashtu cookie të përkohshme që 
ruhen në pajisjen tuaj për një periudhë të caktuar kohe të pajisjes. Kur vizitoni përsëri faqen tonë të 
internetit, do të dihet automatikisht se keni qenë tashmë në faqe dhe cilat cilësime keni vendosur, 
kështu që nuk do t'ju duhet t'i përsërisni këto veprime. 
 
Nëse keni një llogari përdoruesi dhe nëse përdorni ose aktivizoni opsionin "qëndroni të identifikuar", 
informacioni i ruajtur në cookies do të shtohet në llogarinë tuaj të përdoruesit. 
 
Nga ana tjetër, ne përdorim cookies për të regjistruar statistikisht përdorimin e faqes sonë të 
internetit, me qëllim optimizimin e ofertës dhe shfaqjen e informacionit që përshtatet me interesat 
tuaja. Këto cookie na lejojnë t'ju njohim automatikisht kur të vizitoni përsëri faqen tonë të internetit. 
Këto cookie fshihen automatikisht pas një kohe të caktuar. Shumica e shfletuesve pranojnë 
automatikisht cookies. Megjithatë, ju mund të rregulloni shfletuesin tuaj në mënyrë që të mos ruhen 
skedarë skedarësh në kompjuterin tuaj ose që një mesazh të shfaqet gjithmonë përpara se të krijojë 
një skedar të ri. Megjithatë, çaktivizimi i plotë i cookies mund të nënkuptojë se nuk mund të përdorni 
të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit. 
 
Institucioni i pagesave Moneta SH.P.K. 


