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POLITIKAT E PRIVATESISE SE FAQES

Interneti është një mjet i mrekullueshëm. Ai ka fuqinë për të ndryshuar mënyrën se si jetojmë dhe ne po
fillojmë ta shohim atë potencial sot. Me vetëm disa klikime të mouse-t, mund të ndiqni lajmet, të kërkoni
fakte, të blini mallra dhe shërbime dhe të komunikoni me të tjerët nga e gjithë bota. Është e rëndësishme
për [EMRI KOMPANISE TUAJ] për të ndihmuar klientët tanë të ruajnë privatësinë e tyre kur përfitojnë nga
gjithcka qe ofron Interneti.
Ne besojmë se biznesi juaj nuk është askush tjetër. Privatësia juaj është e rëndësishme për ju dhe për ne.
Pra, ne do të mbrojmë informacionin që ndan me ne. Për të mbrojtur privatësinë tuaj, [EMRI KOMPANISE
TUAJ] ndjek parime të ndryshme në përputhje me praktikat mbarëbotërore për privatësinë e klientit dhe
mbrojtjen e të dhënave.




Ne nuk do t'ia shesim ose t'ia japim emrin, adresën, adresën, numrin e telefonit, adresën e emailit
apo ndonjë informacion tjetër.
Ne do të përdorim masa të sigurta shtetërore për të mbrojtur informacionin tuaj nga përdoruesit e
paautorizuar

.

NJOFTIM
Do t'ju pyesim kur kemi nevojë për informacion që personalisht ju identifikon (informacion personal) ose
na lejon të kontaktojmë. Në përgjithësi, ky informacion kërkohet kur krijoni një ID Regjistrimi në faqe ose
kur shkarkoni softuerin e lirë, futni një konkurs, regjistrohuni me buletinin e postës elektronike ose
bashkohuni me një faqe premium me akses të kufizuar. Ne përdorim informacionin tuaj personal për katër
qëllime kryesore:






Për të bërë faqen më të lehtë për t'u përdorur, duke mos pasur nevojë të futni informacionin më
shumë se një herë.
Për t'ju ndihmuar të gjeni software, shërbime ose informacione të shpejta.
Për të na ndihmuar të krijojmë përmbajtje më të rëndësishme për ju.
Të njoftoheni me përmirësimet e produktit, oferta speciale, informacione të përditësuara dhe
shërbime të tjera të reja nga [EMRI KOMPANISE TUAJ].

MIRATIMI

Nëse vendosni të mos regjistroheni ose të jepni informacione personale, ju mund të përdorni shumicën e
[ADRESA FAQES TUAJ]. Por ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni zonat që kërkojnë regjistrim.
Nëse vendosni të regjistroheni, do të jeni në gjendje të zgjidhni llojet e informacionit që dëshironi të merrni
prej nesh duke u pajtuar me shërbime të ndryshme, si gazetat tona elektronike. Nëse nuk dëshironi që ne
të komunikojmë me ju në lidhje me ofertat e tjera në lidhje me produktet, programet, ngjarjet ose shërbimet
e [EMRI KOMPANISE TUAJ] përmes emailit, postës elektronike ose telefonit, ju mund të zgjidhni opsionin
që deklaron se nuk dëshironi të merrni marketing mesazhe nga [EMRI KOMPANISE TUAJ].
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[EMRI KOMPANISE TUAJ] herë pas here lejon kompanitë e tjera të ofrojnë informacionin e klientëve tanë
të regjistruar për produktet dhe shërbimet e tyre, duke përdorur vetëm postën postare. Nëse nuk doni të
merrni këto oferta, ju mund të zgjidhni opsionin që deklaron se nuk dëshironi të merrni materiale të
marketingut nga palët e treta.

AKSESI
Ne do t'ju ofrojmë mjetet për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë korrekte dhe aktuale. Ju mund
të rishikoni dhe përditësoni këtë informacion në çdo kohë në Qendrën e Vizitorëve. Atje, ju mund të:






Shikoni dhe modifikoni informacione personale që na keni dhënë
Na tregoni nëse doni të ju dërgojme informacione për marketing ose nëse doni që palët e treta t'ju
dërgojnë ofertat e tyre me postë postare.
Regjistrohuni për gazetat elektronike për shërbimet dhe produktet tona
Regjistrohu. Pasi të regjistroheni, nuk do t'ju duhet ta bëni përsëri. Kudo që të shkoni në [ADRESA
FAQES TUAJ ], të dhënat tuaja qëndrojnë me ju.

SIGURIA

EMRI KOMPANISE TUAJ] ka ndërmarrë masa të forta për të mbrojtur sigurinë e informacionit tuaj personal
dhe për të siguruar që zgjedhjet tuaja për përdorimin e synuar janë respektuar. Ne marrim masa paraprake
të forta për të mbrojtur të dhënat tuaja nga humbja, keqpërdorimi, aksesi i paautorizuar ose zbulimi,
ndryshimi ose shkatërrimi.
Ne garantojmë që transaksionet tuaja të tregtisë elektronike të jenë 100% të parrezikshme dhe të sigurta.
Kur vendosni porosi ose keni qasje në informacionin tuaj të llogarisë personale, jeni duke shfrytëzuar
softuer të sigurt të serverit SSL, i cili enkripton informacionin tuaj personal para se të dërgohet në Internet.
SSL është një nga teknologjitë më të sigurta të enkriptimit.
Përveç kësaj, transaksionet tuaja janë të garantuara sipas Aktit të Faturimit te Tregtise se Drejte. Ky ligj
parashikon se banka juaj nuk mund të mbajë përgjegjësi për më shumë se 50,00 dollarë në akuzat për
mashtrim të kartës së kreditit. Nëse banka juaj ju mban përgjegjës për $ 50.00 ose më pak, ne do të
mbulojmë përgjegjësinë tuaj, me kusht që përdorimi i paautorizuar, mashtruese i kartës suaj të kredisë të
rezultojë pa ndonjë faj të vetes dhe nga blerjet e bëra nga ne mbi serverin tonë të sigurt. Në rast të
përdorimit të paautorizuar të kartës suaj të kreditit, duhet të njoftoni ofruesin e kartës së kreditit në përputhje
me rregullat dhe procedurat e raportimit.
[EMRI KOMPANISE TUAJ] mbron rreptësisht sigurinë e informacionit tuaj personal dhe respekton zgjedhjet
tuaja për përdorimin e tij të synuar. Ne i mbrojmë me kujdes të dhënat tuaja nga humbja, keqpërdorimi,
aksesi i paautorizuar ose zbulimi, ndryshimi ose shkatërrimi.
Informacioni juaj personal nuk është i shperndarë jashtë kompanisë pa lejen tuaj, përveç në kushtet e
shpjeguara më sipër. Brenda kompanisë, të dhënat ruhen në serverë të kontrolluar me fjalëkalim me qasje
të kufizuar. Informacioni juaj mund të ruhet dhe përpunohet në [VENDIN TUAJ] ose në çdo vend tjetër ku
ndodhen [EMRI KOMPANISE TUAJ], filialet, bashkëpunëtorët ose agjentët e tij.
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Ju gjithashtu keni një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e informacionit tuaj. Askush nuk mund t'i shikojë ose
modifikojë të dhënat tuaja personale pa e ditur emrin dhe fjalëkalimin tuaj, prandaj mos i ndani këto me të
tjerët.

NJOFTIM PËR PRINDËRIT
Prindërit ose kujdestarët: dëshirojmë t'ju ndihmojmë të ruani privatësinë e fëmijëve tuaj. Ne ju inkurajojmë
që të bisedoni me fëmijët tuaj për përdorimin e sigurt dhe të përgjegjshëm të informacionit të tyre personal
gjatë përdorimit të internetit.
Faqja e [EMRI KOMPANISE TUAJ] nuk publikon përmbajtje qe u drejtohet femijeve. Megjithatë, nëse
shqetësoheni për fëmijët tuaj, duke siguruar [EMRI KOMPANISE TUAJ] çdo informacion personal pa
pëlqimin tuaj, [EMRI KOMPANISE TUAJ] ofron një llogari Kids. Kjo i lejon prindërve të japin pëlqimin e
prindërve për mbledhjen, përdorimin dhe shkëmbimin e informacionit personal të fëmijëve (moshës 12 dhe
nën) në internet.
ZBATIMI
Nëse për ndonjë arsye besoni se [EMRI KOMPANISE TUAJ] nuk i është përmbajtur këtyre parimeve, ju
lutemi na njoftoni me email në privacy@email.com dhe ne do të bëjmë çmos për të përcaktuar dhe
korrigjuar menjëherë problemin. Sigurohuni që fjalët Politikat e privatësisë janë në linjen e subjektit.
REGJISTRIMI ELEKTRONIK I PRODUKTEVE
Kur bleni dhe instaloni një produkt të ri, mund t'ju kërkojmë që të regjistroni blerjen elektronike. Kur ta
bëni, bashkojmë informacionin tuaj të regjistrimit me çdo informacion që keni lënë me ne (ne e quajmë
atë informacion profilin tuaj personal). Nëse nuk keni regjistruar më parë me ne, ne krijojmë një profil
personal për ju nga të dhënat e regjistrimit të produktit. Nëse dëshironi të shqyrtoni ose përditësoni atë
informacion, mund të vizitoni Qendrën e Profileve, klikoni mbi Përditëso Profilin dhe të redaktoni ndonjë
nga Informatat Personale në profilin tuaj. Nëse nuk keni krijuar një ID të Regjistrimit, ne do t'ju kërkojmë
ta bëni këtë. Kjo siguron që vetëm ju mund të përdorni informacionin tuaj.

PROFILI I KLIENTIT
Siç u përmend më lart, çdo klient i regjistruar ka një profil unik personal. Secilit profil i është caktuar një
numër personal identifikues personal, i cili na ndihmon të sigurojmë që vetëm ju mund të përdorni profilin
tuaj.
Kur të regjistroheni, krijojmë profilin tuaj, caktoni një numër identifikimi personal, pastaj dërgoni këtë numër
identifikimi personal në hard diskun tuaj në formën e një cookie, që është një kod shumë i vogël. Ky kod
është unik i juaji. Është pasaporta juaj për të udhëtuar pa ndërprerje nëpër [WEBSITE], duke ju lejuar të
shkarkoni softuer të lirë, porositni buletine falas dhe vizitoni faqet premium pa pasur nevojë të plotësoni
formularët e regjistrimit me informacionin që keni dhënë tashmë. Edhe nëse nderroni kompjutera, nuk do
t'ju duhet të regjistroheni - thjesht përdorni ID-në tuaj të regjistrimit për të identifikuar veten.
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ÇFARË BEJME NE ME INFORMACIONET QE JU SHPERNDANI
Kur ju na bashkoheni ne, ju na ofroni informacionin tuaj të kontaktit, duke përfshirë Melanie Plitt dhe
adresën e emailit. Ne përdorim këtë informacion për t'ju dërguar përditësime në lidhje me porosinë tuaj,
pyetësorët për të matur kënaqësinë tuaj me shërbimin tonë dhe njoftimet për shërbimet e reja dhe
emocionuese që ne ofrojmë. Kur ju porosisni nga ne, kërkojmë numrin tuaj të kartës së kreditit dhe
adresën e faturimit. Ne përdorim këtë informacion vetëm për të faturuar për produktet (et) që porositni në
atë kohë. Për lehtësinë tuaj, ne ruajmë informacionin e faturimit në rast se doni të porositni nga ne
përsëri, por ne nuk e përdorim këtë informacion përsëri pa lejen tënde.
Ne herë pas here punësojmë kompani të tjera për të ofruar shërbime të kufizuara në emër tonë, duke
përfshirë paketimin, posten dhe dërgimin e blerjeve, duke iu përgjigjur pyetjeve të klientit për produktet
ose shërbimet, duke dërguar postën postare dhe regjistrimin e ngjarjeve të përpunimit. Ne do t'i japim
atyre kompanive informacionin që ata kanë nevojë për të ofruar shërbimin dhe atyre u është ndaluar të
përdorin atë informacion për ndonjë qëllim tjetër.
[EMRI KOMPANISE TUAJ] do të zbulojë informacionin tuaj personal pa njoftim, vetëm nëse kërkohet ta
bëjë këtë me ligj ose në besim të mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për: (a) të përputhet me
dekretet e ligjit ose të përputhet me procesin ligjor shërbeu në [EMRI KOMPANISE TUAJ] ose në faqe;
(b) të perkrahë dhe të mbrojë të drejtat ose pasurinë e [EMRI KOMPANISË TUAJ] dhe familjes së saj të
faqeve të internetit, dhe (c) të veprojë në rrethana urgjente për të mbrojtur sigurinë personale të
përdoruesve të [EMRI KOMPANISE TUAJ],faqet e saj,ose publike.

