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Informacion mbi përpunimin e të 
dhënave, Politika e Privatësisë (PP) 

Dokument informacioni në përputhje me dhe për qëllime të Ligjit të Politikës së Privatësisë - PP 
 
FJALOR i dok. PP: 
Përdoruesi: ndonjëherë i quajtur edhe klient-përdorues ose thjesht klient ose thjesht "Ju" ose "ti", 
është ai të cilit i referohen të dhënat, dhe / ose kushdo që zë vendin e tij në vend të të tjerëve për 
arsye avokati, si p.sh. prindërit për një të mitur, ose një kujdestar, ose pronari i një kafshe, konsu-
matori, Daphne Point® (pronari ose bashkëpunëtorët që janë), operatori i shërbimit / produktit dhe 
të gjithë ata që janë të përfshirë me të dhënat e tyre dhe ato të përdoruesit e tyre nga ana e tyre. 
Këtu Përdoruesi është gjithashtu "klienti" i referuar nga fjalori i kushteve si "shënime ligjore" (NL) 
ose përdorues në internet i dokumentit të furnizimit të produktit / shërbimit Daphne në faqen e 
internetit www.daphnelab.com të cilën përdoruesi gjithashtu pranon këtu pa rezervimi, duke for-
muar një pjesë integrale të kësaj PP. 
PP: është ky dokument i Politikës së Privatësisë dhe të gjitha shtojcat si, por pa u kufizuar në: ku-
shtet e "shënimeve ligjore" (NL) të dokumentit të furnizimit të produktit / shërbimit Daphne në 
faqen e internetit www.daphnelab.com. 
Olodato: është shkurtesa për të dhëna holistike, nga holos (totale, globale) është e gjitha ose pjesë 
e një grupi të dhënash që mund të jenë personale, të ndjeshme, shëndetësore, gjyqësore, financia-
re, derivate të papritura biometrike, video, audio, imazhe , dokumente, etj. Në disa raste, ne mund 
të menaxhojmë një histori shumë të dendur të përdoruesve, domethënë të pasur me informacione 
të lidhura dhe me informacione personale dhe të ndjeshme të mëdha dhe ultra të ndjeshme. 
Të dhëna të nxjerra: janë informacione që nuk janë dhënë nga përdoruesi por që rrjedhin nga të 
dhënat që përdoruesi na ka dhënë, për shembull BMI i tij (indeksi i masës dhjamore) i cili është pro-
dhimi i një algoritmi të gjeneruar nga pesha, gjatësia, gjinia, mosha e siguruar nga konsumatori. Të 
dhënat e nxjerra mund të jenë të llojeve të ndryshme, të palidhura me njëra-tjetrën dhe të nxjerra 
nga algoritme të ndryshëm. 
Të dhëna të papritura: janë të dhëna ose informacione që përdoruesi nuk i priste, të tilla si predi-
spozicioni ndaj kancerit të zorrës së trashë, ose një patologji gjenetike, ose diçka tjetër që për-
doruesi nuk mund ta imagjinonte dhe që del nga një analizë ose test. 
 
Daphne Lab ose Unizenic ose ne ose kompania gjithmonë e paraqet UNIZENIC si kontrolluesi i vetëm 
i të dhënave ose kontrolluesi i të dhënave. 
 
UNIZENIC kryen aktivitetin kryesor të shpërndarjes në shtyp ose libra elektronikë (produkte edito-
riale) dhe përmes trajnimit të metodologjive që lidhen me ushqimin e duhur dhe mirëqenien psi-
kofizike si dhe përpunimin e BioMetaTest të personalizuar sipas metodologjisë së tij ekskluzive dhe 
me pronësi program kompjuterik, si dhe çdo program naturopati ose klinikë mjekësore, protokolle 
dhe shërbime dhe testime gjenetike ose teste klinike. Kushtet e furnizimit të këtyre produkteve dhe 
shërbimeve shprehen në kartën NL të cilën klienti tashmë e ka lexuar dhe ka pranuar plotësisht dhe 
pa rezervë disa prej tyre. 
Testet BioMeta të DAPHNE LAB® nuk janë të një natyre mjekësore ose diagnostike, këshillat që 
përmbahen në botimet nën markën DAPHNE LAB® nuk kanë vlerë terapeutike dhe nuk zëvendësoj-
në veprimtarinë e mjekëve të regjistruar rregullisht në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar të akredi-
tuar në vend i përdoruesit. Produkte dhe shërbime të tjera të tilla si ato klinike dhe gjenetike janë të 

Doc. PP Policy Privacy - Vers. 1.4 -  24.11/2016 



2/12 

Markë e regjistruar  

Kompania e regjistruar në Zyrën e Regjistri-
mit Kombëtar të Kërkimeve të Ministrisë së 
Universitetit dhe Kërkimeve Italiane. 
Sistemi i teknologjisë i patentuar. 
Konform me Shëndetin ISO 9001 - EA 38. 

Sistemi i kompanisë sipas 

 

 
UNI EN ISO 9001 

Metoda të lidhura me autoritetet 
shëndetësore të qeverisë italiane 

me përsëritshmëri të 94%  

D
a

p
h

n
e

 L
a

b
 -  w

w
w

.d
ap

h
n

elab
.co

m
 - in

fo
@

d
ap

h
n

elab
.co

m
  

lidhura me mjekësinë klasike dhe të regjistruara në fushën e njohur nga organizatat kryesore 
shëndetësore në botë. 
Shërbimet dhe produktet tona nuk janë të detyrueshme dhe janë një zgjedhje opsionale për për-
doruesin. Këto shërbime / produkte lidhen ekskluzivisht me pranimin e plotë të këtyre rregulloreve 
të privatësisë PP, prandaj përdoruesi miraton dhe pranon pa rezerva këtë dokument të Politikës së 
Privatësisë PP dhe dokumentet e bashkangjitura siç janë "shënimet ligjore" NL në faqen e internetit 
www.daphnelab.com duke dhënë pëlqimin e plotë për përpunimin e të gjitha të dhënave të tij sipas 
kësaj politike PP . Përndryshe, asnjë shërbim nuk do të sigurohet ose do të jepet licencë për ndonjë 
produkt ose produkt. Në rast se Përdoruesi ka kërkuar një shërbim ose produkt, ai automatikisht 
pranon rregullat e PP. Të gjitha sa më sipër dhe sa vijon edhe nëse përdoruesi fut të dhëna false, të 
ndryshme ose anonime. 
 
Si funksionon procesi i kërkimit dhe përpunimit të një produkti / shërbimi Daphne. 
Në përmbledhje, dhe vetëm për arsye të qartësisë, por në çdo rast në një mënyrë jo-shteruese ose 
të plotë të çdo ndryshoreje të mundshme dhe ndryshimit të procesit, sistemi i mbledhjes së të 
dhënave ka këto funksione procedurale: përdoruesi shkon në një pikë Daphne® në territorin ku ai 
banon ose në një nivel ndërkombëtar, ose përmes internetit në një nga faqet tona të internetit të 
autorizuara. Plotësoni një formular që zakonisht është formulari 62 duke lëshuar të dhënat tuaja 
personale dhe të ndjeshme, duke rënë dakord të pranoni kushtet në "shënimet ligjore" në faqen e 
internetit www.daphnelab.com dhe politikën e privatësisë të PP, edhe nëse vetëm me një nënsh-
krim të pranimit ( Daphne Points® dhe organizatës sonë nuk u kërkohet të kontrollojnë nëse nënsh-
krimet janë autentike ose nëse të dhënat janë të vërteta), ose duke klikuar mbi pranimin e kushteve 
nëse është një formë në internet ose madje thjesht duke dërguar një kërkesë për një produkt / 
shërbimi, formulari dhe mostra (flokët, shtupat e pështymës, ose indet e tjera të subjektit / për-
doruesit ose kafshëve ose të tjera) do të dërgohen me postë në zyrën e logjistikës Daphne Lab e cila 
do të përpunojë të dhënat, ruajtjen dhe transferimin e tyre në një server Unizenic, si dhe do të për-
punojë mostrën e cila do të transferohet në qendrën kompjuterike Unizenic jashtë Komunitetit 
Evropian. Unizenic do të përpunojë raportin përfundimtar ose do t'ia dorëzojë atë laboratorëve të 
tjerë dhe do t'ia dorëzojë atë elektronikisht një zyre logjistike në vendin e përdoruesit ose ndonjë 
zyre të lidhur logjistikisht që do t'i dorëzojë gjithçka përdoruesit, ose referencës Daphne Point®. 
Përdoruesi gjithashtu mund të vendosë të kontaktojë një nga kompanitë mëmë drejtpërdrejt duke 
anashkaluar Daphne Point® ose një operator të ndërmjetëm. Përdoruesi do të marrë raportin e tij 
me emër dhe mbiemër dhe të dhëna të tjera personale dhe të ndjeshme përmes postës elektronike 
ose elektronike dhe / ose me postë. Ne nuk jemi dhe nuk mund të jemi përgjegjës për sigurinë e 
procesit të zhvilluar në internet nga serverat e ndryshëm të postës elektronike që nuk janë në 
pronësi prej nesh, prandaj nëse klienti dëshiron transmetimin e sigurtë të të dhënave të tij në një 
shpërndarje të pronarit dhe kontrollimit të serverit me përdoruesin dhe fjalëkalimin, ata duhet të 
bëjnë një kërkesë të shprehur para se të bëjnë kërkesën për analizë ose blerje të secilit shërbim / 
produkt, kjo mund të çojë në një pagesë të veçantë të një tepricë. Pronari i të dhënave mund të 
marrë vetëm përgjegjësinë e të dhënave të përpunuara në selinë e Unizenic dhe jo në një Daphne 
Point® lokale, ose nga një operator të pavarur, ose nga zyra postare ose nga skedari i raportit të ak-
sesushëm në internet ndërsa udhëton ose kur e akseson në një zyrë fizike ose virtuale që nuk varet 
nga Unizenic. Përdoruesi i vetëdijshëm për procedurën nuk do të jetë në gjendje t'i kërkojë mba-
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jtësit asnjë përgjegjësi nëse ndonjë dëm është shkaktuar përtej fushës së përgjegjësisë së mbajtësit. 
Përdoruesi mund të ketë qasje në shërbimet / produktet tona si në internet përmes faqeve të inter-
netit, pajisjeve telefonike, kompjuterave desktop, laptopë, celularëve, aplikacioneve, tabletëve, e të 
tjera forma., por edhe duke nënshkruar formularët online të dërguar në mënyrë elektronike, ose 
me faks ose me postë dhe duke nënshkruar dhe plotësimin e formularëve të letrës të dërguar 
drejtpërdrejt ose përmes operatorëve të autorizuar në territorin e tyre kombëtar siç janë, por pa u 
kufizuar në, Daphne Points®. Kjo Politikë e Privatësisë e PP rregullon hyrjen e Përdoruesit në shërbi-
met / produktet tona pavarësisht se si do të bëhet hyrja dhe duke përdorur shërbimet / produktet 
tona përdoruesi pranon mbledhjen, transferimin, përpunimin, modifikimin, ruajtjen, zbulimin, gje-
nerimin e meta të dhënave, shoqërimi i të dhënave, administrimi i të dhënave në të gjitha format 
dhe deklinimet e tij të mundshme edhe nëse nuk shprehen këtu në tërësinë e tyre, si dhe arkivimi 
dhe përpunimi i të dhënave dhe olodati në mënyrë që të kryejë çdo lloj operacioni të lejuar dhe të 
programuar nga kompania jonë edhe jashtë vendi i përdoruesit dhe jashtë Komunitetit Evropian 
dhe gjithashtu për qëllime të arkivit historik, përdorimit statistikor, studimeve klinike dhe jo-klinike, 
hulumtimeve, marketingut dhe gjithçkaje është e lejuar dhe e ligjshme nga legjislacioni i Pronarit. 
Duke pasur parasysh sa më sipër në lidhje me natyrën e BioMetaTest, si dhe natyrën e testeve dhe 
shërbimeve klinike dhe mjediseve, si dhe leximin dhe pranimin e plotë të "shënimeve ligjore" të NL 
në faqen e internetit www.daphnelab.com, dhe të gjitha dokumentet e tij të bashkangjitura dhe të 
lidhura me to, Unizenic me qendër në Gjibraltar (jashtë Komunitetit Evropian) në përputhje me Ak-
tin e Privatësisë së Gjibraltarit pasi Kontrolluesi i të Dhënave ju informon për sa vijon: 
 
1. Qëllimet dhe metodat e përpunimit të të dhënave. 
Të dhëna personale dhe të ndjeshme, si dhe olodata që përfshijnë identifikimin e tij ose në çdo rast 
identifikimin e përdoruesit apo edhe ato veterinare siç janë kafshët shtëpiake dhe lloje të tjera të 
kafshëve, çfarëdo qofshin ato (të dhëna personale dhe të dhëna të ndjeshme, si dhe çdo regjistër 
mjekësor i bashkangjitur, Adresat IP, postat elektronike, kodet e TVSH-së, kodet tatimore, meta të 
dhënat, etj.) do të përdoren në mënyrë që të lejojë hyrjen në shërbimet / produktet e ofruara si 
dhe përpunimin korrekt të BioMetaTests, testeve dhe / ose produkteve / shërbimeve dhe komuni-
kimin e informacione, përfshirë ato komerciale, për dërgimin e materialit informues, reklamues dhe 
promovues të veprimtarisë ose aktiviteteve të kompanive të treta të lidhura me Unizenic si pronar i 
vetëm. Të dhëna të tilla mund të transferohen ose transmetohen te palët e treta të autorizuara nga 
Unizenic, gjithashtu për të lejuar përpunimin për qëllime të ngjashme ose të pjesshme. Të dhënat 
tuaja mund të përdoren gjithashtu për kërkime statistikore, historike, krahasuese dhe gjithashtu të 
botohen në mënyrë anonime për kërkime shkencore dhe jo-shkencore, studime dhe më shumë ed-
he nëse nuk specifikohen shprehimisht këtu, pa mundësinë e kundërshtimit, kur trajtohen në 
mënyrë anonime ose agregate dhe për gjithçka që është shprehur tashmë në mjediset dhe fjalorin e 
përfshirë. 
Të dhënat që ju jepni mund t'u dërgohen gjithashtu dietologëve, naturopatëve, dietologëve, 
mjekëve, Daphne Point® ose cilitdo profesionist tjetër që i kërkon ato për përdorime të lejuara nga 
ligji ose edhe kur dëshironi të përdorni shërbime dhe produkte shtesë të tilla si dieta të personali-
zuara, interpretime, protokollet, shpjegimet, etj. 
Përpunimi do të ketë të bëjë gjithashtu me të dhëna personale që hyjnë në kategorinë e të dhënave 
"të ndjeshme", përkatësisht: të përshtatshme për zbulimin e gjendjes shëndetësore, psikologjike 
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ose ndoshta të një natyre tjetër, të tilla si raca, profili gjenetik i çdo natyre dhe cilado qoftë shtrirja 
e tyre, ideologjia, profili psikologjik dhe çdo gjë tjetër që është e dobishme dhe sigurohet lirshëm 
nga përdoruesi ose në çdo rast zbulohet në analizën klinike, analitike ose softuerike që merret ose 
jepet të dhëna të papritura. Të dhënat personale dhe të ndjeshme mund të përpunohen gjithashtu 
për të miturin ose personin që është në paraburgim ligjor ose të kafshës shtëpiake. 
Përpunimi që do të kryhet në të dhëna të tilla të ndjeshme (gjithashtu nga kontrolluesi i të dhënave 
në disa vende dhe ndonjë prej përfaqësuesve të tyre që mund të jenë gjithashtu jashtë vendit të 
Kontrolluesit të të Dhënave dhe / ose jashtë Komunitetit Evropian) ka qëllimet e mëposhtme: lejoni 
përpunimin e saktë të BioMetaTest ose shërbimeve / produkteve të tjera të kërkuara, si dhe për të 
gjithë qëllimet e lartpërmendura dhe të rrjedhura. Këto të dhëna mund të transferohen dhe / ose 
të transmetohen te palët e treta jashtë Komunitetit Evropian. Të dhënat personale / të ndjeshme 
do të mblidhen në letër dhe / ose në mënyrë elektronike dhe gjithashtu do të përpunohen me 
ndihmën e mjeteve elektronike nga stafi i kompanisë dhe palëve të treta (të tilla si Daphne Points®, 
tregtarët ose subjekte të tjerë gjithashtu të autorizuar në vende të tjera jashtë Vendi i pronarit). 
Ne gjithashtu mund të mbledhim modelin e harduerit, versionin e shfletuesit të përdoruesit, trafi-
kun e internetit dhe shumë të dhëna dhe meta të dhëna të tjera në lidhje me hyrjen përmes uebit, 
për qëllime të statistikave, përdorshmërisë së trafikut të internetit, optimizimit dhe strategjisë së 
ueb-seo, kërkimet dhe gjithçka që lejohet me ligj. 
 
Cookies. Ashtu si bëjnë shumë faqe të tjera, ne dhe grupi ynë mund të përdorim një teknologji të 
quajtur cookie për të mbledhur informacione se si i përdorni faqet tona të internetit për të optimi-
zuar përvojën e përdoruesit duke vlerësuar se cilat zona të faqes sonë të internetit janë me më 
shumë interes, të konsultohet me faqen tonë. Ne nuk kemi as dëshirën dhe as qëllimin për të 
shkelur privatësinë e përdoruesit gjatë shfletimit të faqeve tona. Shumica e shfletuesve lejojnë për-
doruesin të fshijë cookies nga hard disku i PC-së, të bllokojë pranimin e cookies ose të marrë një 
paralajmërim para se të ruhet një cookie. Përdoruesi mund të vendosë të vendosë shfletuesin që të 
njoftohet kur merren cookies, duke qenë kështu në gjendje të zgjedhë nëse do t'i pranojë ose refu-
zojë këto cookies. Cookies mund të përdoren gjithashtu nga kompani të palëve të treta kur ata ven-
dosin reklama në faqen tonë të internetit; këto cookies ndihmojnë në kontrollimin e reklamave që 
shfaqen. Këto kompani këshilluese mund të përdorin cookies për të mbledhur informacionin e për-
doruesit. Reklamuesit përdorin këtë informacion për të vendosur audiencën e synuar të reklamave 
dhe për të matur ndikimin e tyre. 
 
Informacion vullnetar i pakërkuar. Ne nuk i kërkojmë përdoruesit të sigurojë informacione të ndry-
shme nga ato të dobishme për ne për kryerjen e shërbimeve / produkteve, prandaj çdo informacion 
që përdoruesi do të sigurojë në mënyrë autonome dhe të tepërt edhe nëse është i ndjeshëm siç 
janë besimi fetar, orientimi seksual, sëmundjet seksualisht të transmetueshme, të dhënat gjenetike, 
traumat e pësuara, informacionet konfidenciale, etj., do të trajtohen në përputhje me këtë Rregul-
lore të Privatësisë PP. Prandaj ato nuk mund të anulohen, nuk mund të errësohen, por në çdo rast 
trajtohen sipas këtij dokumenti PP. Sistemi ynë i futjes dhe irrelacionit të të dhënave softuerike nuk 
lejon lehtësisht fshirjen ose modifikimin e të dhënave sapo futen në sistemin proçedural ose në si-
stemin softuer, pikërisht nga natyra e tij e llogaritjes, e cila nuk mund të përmbyset pa ndikuar në 
suksesin e analizës. Prandaj, Përdoruesi të cilit nuk i kërkojmë detyrimisht të komunikojmë të dhëna 
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përtej atyre të nevojshme, por që na komunikon të dhëna të ndjeshme ose personale të pakërkuara 
ose ultra të ndjeshme, nuk do të jetë në gjendje të kërkojë anulimin ose modifikimin ose errësimin 
e tyre edhe me një urdhër nga një gjykata lokale, me kusht që të paguani të gjitha kostot për modi-
fikimin strukturor të softuerit dhe riprogramimin e të njëjtit për anulimin e të dhënave. 
 
Informacione financiare-fiskale. Në disa raste, kur ka pagesa në internet, ose faturim elektronik, 
ose marrëveshje të thjeshta tregtare për të cilat është e nevojshme të lëshoni fatura dhe të merrni 
dhe arkivoni të dhëna tatimore dhe financiare, përdoruesi (ose edhe Daphne Point® ®) duhet domo-
sdoshmërisht të lërë një seri e të dhënave në format letër dhe elektronik siç janë numri i TVSH-së, 
të dhënat e kompanisë, numrat e kartave të kreditit, IBAN, identifikuesit e bankës, informacioni de-
mografik, pjesëmarrja në sondazhe, të dhëna tatimore të çfarëdo natyre, kur kërkohen për përfun-
dimin e shërbimeve të pagesës, Riba, Rid , etj Përdoruesi gjithashtu pranon që këto të dhëna mund 
të transmetohen te palët e treta të autorizuara gjithmonë nga grupi ynë Unizenic edhe jashtë 
Evropës dhe që të dhëna të tilla mund të kryqëzohen me ‘’Meta të Dhëna’’ të tjera dhe të dhëna që 
kanë të bëjnë me pozicionet e taksave dhe kreditit, në mënyrë që të vlerësohet besueshmëria e 
klientit / përdorues, regjistroni pozicionin e tij si një pagues i mirë ose i keq, caktoni një vlerë të 
besueshmërisë të vendosur sipas një algoritmi me reputacion. Kjo caktim i vlerës, indekseve dhe 
teknologjive të caktimit të reputacionit është konfidenciale dhe nuk mund të zbulohet në asnjë 
mënyrë, do të jetë kujdesi ynë që të jemi etikisht korrekt në hartimin e rregullave dhe politikave për 
caktimin e reputacioneve në vlerë sipas matricave më korrekte të mundshme, por çdo vendim për 
këtë çështje është absolutisht i padiskutueshëm. Vendime të tilla, indekse, vlera, detyra, pozicione 
krediti dhe vlera reputacionale të besueshmërisë mund të transmetohen dhe do të transmetohen 
dhe zbulohen gjithashtu tek filialet dhe bashkëpunëtorët tanë në rrjetin e Daphne Points®, menax-
herët e sigurisë, menaxherët e cilësisë dhe palët e tjera të treta gjithmonë të autorizuar nga Unize-
nic, asnjëherë nuk janë shpërndarë në mënyrë të pahijshme dhe të papërgjegjshme për publikun e 
gjerë, por vetëm brenda grupit në mënyrë që të menaxhohet cilësia në mënyrën më të mirë të 
mundshme. Përdoruesi i klientit pranon që të dhënat e tij / saj të bëhen pjesë e kësaj logjike kur ai 
paguan ose kërkon një shërbim / produkt, duke e blerë atë, ose thjesht duke hyrë në një 
marrëdhënie me kompanitë e grupit tonë në një mënyrë aktive ose pasive edhe përmes e- postës 
ose sistemeve të tjera. Përdoruesi i klientit nuk mund të kërkojë në asnjë mënyrë anulimin ose mo-
difikimin e të dhënave të tilla pasi sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që asnjë përdorues të 
mos mund të fshihet nga sistemi në mënyrë që të jetë i errët dhe i pagjurmueshëm për të ardhmen, 
me kusht që anulimi të jetë e mundur dhe pa vështirësi për arkitekturën e vetë sistemit.  
Me një metodë të ngjashme të algoritmeve me reputacion, ne mund të klasifikojmë përdoruesit ose 
Daphne Points® dhe pronarët ose profesionistët e tyre, etj., Në bazë të besueshmërisë, korrek-
tësisë, përgatitjes së tyre didaktike dhe kritereve të tjera të klasifikimit në lidhje me menaxhimin e 
brendshëm të cilësisë, menaxhimin financiar- tatimor, menaxhimi i marketingut dhe politikat e tjera 
të brendshme dhe në çdo rast nuk zbulohen për publikun e gjerë, por vetëm brenda vendit për me-
naxherët tanë të cilët do të kenë nevojë dhe nevojë për të përpunuar të dhënat ose për t'u bërë të 
vetëdijshëm për to në lidhje me menaxhimin e duhur të procedurave. Sidoqoftë, përdoruesit nuk 
do të klasifikohen në bazë të besimit të tyre fetar, racës ose orientimit seksual, në mënyrë që të 
mos gjenerojnë klasifikime mbi baza raciste, seksuale ose fetare. Nuk do të jetë e mundur të hyni në 
algoritme ose logjikën e klasifikimit me reputacion, as përdoruesi nuk do të jetë në gjendje të kër-
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kojë një ndryshim të klasifikimit. Skemat e renditjes janë të brendshme dhe të dukshme vetëm nga 
grupi ynë, jo publike dhe të padiskutueshme. Algoritmet e reputacionit janë njohuri të brendshme 
të ndërmarrjes sonë dhe janë konfidenciale dhe të pronarit, prandaj ato nuk mund të cenohen, as 
nuk kërkohen dhe as nuk duken as me një mandat nga një gjykatë lokale. 
 
Komunikimet tregtare. Mund të ndodhë që në disa raste departamentet tona të marketingut, në 
mënyrë që të bëjnë të ditura ofertat tona, produktet dhe shërbimet e reja dhe iniciativat e reja, të 
dërgojnë përshëndetje në ditëlindjen e përdoruesit ose në festat e tjera, të dërgojnë dhurata ose 
kupona të zbritjes, mund të dërgojnë informacionin e përdoruesit në formë tregtare përmes posta-
ve elektronike, sms-ve, mesazheve në internet, thirrjeve telefonike, etj. bazuar në të dhënat e si-
guruara dhe që rezultojnë nga vetë përdoruesi. Në këtë rast, përdoruesi ka të drejtë të kërkojë anu-
limin nga lista e marketingut te kompania që ka bërë dërgimin komercial dhe jo tek pronari i të 
dhënave, pasi pronari mund t’i ketë besuar ose transferuar të dhëna të tilla në kompani të palëve të 
treta. Ne do të sigurohemi që kompanitë e marketingut të palëve të treta të menaxhojnë të dhënat 
në përputhje me pajtueshmërinë me rregulloret në përputhje me privatësinë, përndryshe grupi ynë 
dhe pronari nuk do të jenë përgjegjës për përpunimin e mëtejshëm jo-direkt dhe përdoruesi, duke e 
ditur këtë politikë, tani dëmshpërblen pronarin dhe kompanitë e grupit nga çdo përgjegjësi civile 
dhe penale, përveç nëse ka ndonjë mënyrë e drejtpërdrejtë. Anulimi nga listat tregtare është 
përgjithësisht falas, por ne nuk mund të parashikojmë nëse ka kosto për anulime nga kompani të 
tjera dhe e njëjta gjë mund të kërkohet vetëm nëse jeni kontaktuar për herë të parë nga ndonjë 
kompani ose nga pronari për arsye të marketingut. 
Në disa vende dhe sipas disa ligjeve lokale, shtupa, flokët ose indet e tjera të përdorura si një mo-
stër biologjike dhe të gjitha të dhënat e marra nga secili ind i mostrës së përdoruesit ose kafshës 
mund të konsiderohen të dhëna biometrike ose metadata, prandaj përdoruesi autorizon në mënyrë 
të qartë përdorimin e çdo të dhëne biometrike të marrë dhe zbuluar nga indet e veta, pa kundër-
shtuar në asnjë mënyrë, duke pranuar që kjo mostër të ruhet fizikisht për kohën e nevojshme për të 
kryer shërbimet dhe politikën e kësaj Politike të Privatësisë PP, gjithashtu për kohë të pacaktuara. 
Çdo skedar i regjistruar i të dhënave të tilla biometrike mund të ruhet dhe përdoret në të ardhmen 
për krahasime statistikore, studime klinike dhe jo-klinike, statistika të çdo lloji, botim (anonim i për-
doruesit individual), përdorime të zbatimit për algoritme funksionale për kërkimin dhe cilësinë të 
raportimit të produktit / shërbimit, etj. E gjithë kjo gjithashtu mundësisht në bashkëpunim me të 
dhënat e tyre personale të ndjeshme dhe olodata, gjithashtu për të ndërtuar një bazë të dhënash të 
pronarit të Unizenic gjithashtu dhe jo vetëm si një arkiv historik dhe për ndonjë qëllim tjetër të le-
juar me ligj. Skedarët e pakriptuar të të dhënave biometrike nuk janë në dispozicion për filialet ose 
kompanitë e palëve të treta, përveç nëse parashikohet ndryshe nga rregulloret tona të brendshme. 
Skedarët e të dhënave biometrike mbahen të klasifikuar dhe të disponueshëm vetëm për disa të 
cilët zotërojnë çelësa të vështirë të kriptimit e të rikuperimit të ngadaltë. 
Nga përfundimi dhe përpunimi i produkteve klinike dhe jo-klinike, mund të dalin rezultate të papri-
tura për përdoruesin, sistemi ynë nuk bën dallimin e të dhënave të raportuara midis atyre të pritura 
dhe të papritura, kështu që përdoruesi është i vetëdijshëm dhe pranon çdo rezultat të mundshëm 
të rezultateve edhe çdo të dhënë të papritur. Në çdo rast, ne nuk do të komunikojmë të dhëna të 
tilla si atësia gjenetike, prindërimi gjenetik, të dhëna specifike gjenetike për riprodhimin e asistuar, 
pa autorizimin me shkrim të përdoruesit. Të dhëna shtesë që mund të shfaqen si prirjet e sëmund-
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jes, predispozitat multifaktoriale, të dhënat parashikuese gjenetike, patologjitë, infeksionet, përf-
shirë infeksionet virale të çdo natyre, etj. do të raportohet në shërbimin / produktin e zgjedhur nga 
përdoruesi. Përdoruesi është i vetëdijshëm për këtë dhe autorizon përpunimin e plotë të të dhëna-
ve sipas kësaj Politike të Privatësisë PP, duke lehtësuar Unizenic dhe çdo furnitor tjetër përgjegjës 
për përpunimin e zinxhirit të furnizimit të informacionit nga çdo përgjegjësi nëse nuk është direkt 
fajtor për shkelje të drejtpërdrejtë të përdorimit, ose shpërndarja e paligjshme e të dhënave e kom-
binuar me dëmtime serioze të përdoruesit. 
Përdoruesi autorizon transferimin e të gjitha të dhënave të tij personale, të ndjeshme dhe të meta 
të dhënave si dhe biometrike, ose të oloduara, në vendin e tij, jashtë komunitetit evropian ose në 
vendet e huaja në përputhje me procedurat dhe qëllimet e kësaj PP. 
Ne gjithashtu mund të përdorim informacionin tuaj për të qenë në përputhje me ligjet ose për të 
mbrojtur veten nga ankesat ose akuzat e çdo lloji bazuar në ligje të tilla, ose, kur është e nevojsh-
me, për të ushtruar interesat dhe nevojat legjitime të Unizenic dhe shoqërive shoqëruese ose bash-
këpunëtorëve të grupit, në në cilin rast vëmendje e veçantë i kushtohet mbrojtjes së të drejtave të 
përdoruesit dhe për të siguruar që çdo përdorim i informacionit personal të ndjeshëm të përdorue-
sit të trajtohet në një mënyrë korrekte, ligjore dhe proporcionale. Ne si kompani, po ashtu edhe di-
kush në grupin tonë, mund të regjistrojmë thirrjet audio për të gjithë bisedat, në këtë rast skedarët 
do të ruhen në mënyrë të sigurt në serverat dhe pajisjet e Unizenic dhe do të përdoren si për qëlli-
me të menaxhimit të cilësisë ashtu edhe për qëllime mbrojtje në rast të një mosmarrëveshjeje, në 
këtë rast do të përdoren vetëm para një gjykate të autorizuar. Në rastin e regjistrimeve lokale audio
-video në një dyqan Daphne Point®, menaxheri i dyqanit do të jetë pronari i këtyre të dhënave dhe 
duhet të jetë në përputhje me ligjet e nxjerra nga shteti ku dyqani banon fizikisht, në këtë rast ne 
nuk regjistrojmë drejtpërdrejt çdo video të Daphne Point®. Në vend të kësaj, ne mund të regjistro-
jmë video-audio të bisedave Skype, bisedave dhe çdo forme të bisedave në internet midis për-
doruesve, Daphne Point®, një operator i kompanisë sonë, një profesionist, etj. Në këtë rast regjistri-
mi do të ketë si qëllim vetëm një kontroll të mundshëm të cilësisë dhe demonstrim të mundshëm të 
arsyeshmërisë në rast të një mosmarrëveshjeje. Prandaj, përdoruesi që aktivizon një shërbim bise-
de në internet me një nga mjekët tanë, profesionistë të shëndetit ose naturopatë profesionistë dhe 
i thotë vetes si në mënyrë konfidenciale edhe në gjendjen e tij të shëndetit, besimit, orientimit 
seksual ose një forme tjetër konfidenciale të intimitetit tani plotësisht i vetëdijshëm se të dhënat e 
tij dhe bisedat audio-video mund të regjistrohen dhe në çdo rast të ruhen në një mënyrë të sigurt 
nga Unizenic si Kontrollues i të Dhënave, por gjithashtu nga kompani individuale të lidhura ose nga 
profesionistë që përdoruesi është konsultuar. Ju mund t'i kërkoni profesionistit lokal për garanci 
ose modifikime ose qasje në të dhëna sipas ligjit kombëtar, Kontrolluesi i të Dhënave duhet në vend 
të kësaj t'i kërkojë ato sipas rregullave të përgjithshme të kësaj marrëveshjeje PP duke kontaktuar 
Gjykatën e Kompetencës së Kontrolluesit të të Dhënave, por në çdo rast gjithmonë së pari tek pro-
nari përmes një emaili specifik ose kontakti. i përgatitur. Kjo metodë e regjistrimit audio-video 
është absolutisht e detyrueshme për mbrojtjen e çdo mosmarrëveshjeje, si dhe për kontrollin e 
cilësisë së mjekut-operator dhe interpretimet e tij të mundshme të BioMetaTest ose shërbimeve 
shoqëruese ose testeve klinike. Në këtë rast, duke vepruar kështu, ne kemi mundësinë për të korri-
gjuar ndonjë gabim nga një prej operatorëve tanë dhe për t'i shërbyer përdoruesit me një cilësi të 
lartë dhe të përmirësuar duke monitoruar gjithashtu komunikimet audio-video në bisedat online 
midis operatorit dhe përdoruesit për përdorim arsimor. 
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Në këtë rast, biseda të tilla audio-video do të mbahen nga Unizenic sipas politikave të larta të sigu-
risë dhe nuk mund të kërkohen as nga vetë përdoruesi ose nga një gjykatë lokale. Ne sigurojmë që 
asnjë sulm hakeri nuk do të jetë i mundur në këto skedarë, pasi të dhëna të tilla, kur ruhen, do të 
kriptohen dhe regjistrohen vetëm në media jashtë çdo serveri në internet dhe do të mbahen në am-
biente, njohuritë e të cilëve do t'u besohen vetëm disa pak njerëzve në botë sipas te rregullave të 
cilat konvenojnë në siguri të brendshme të nivelit të lartë, madje në kufijtë e të paarritshmes dhe 
me kode kriptimi ushtarak absolutisht sekret. Politikat shtesë të sigurisë së të dhënave nuk mund të 
zbulohen për arsye të dukshme sigurie ose të kërkohen nga përdoruesi, madje as nga një gjykatë 
lokale. 
Përdoruesi mund të dëshirojë të na dërgojë  ose duhet ta bëjë këtë edhe me kërkesën tonë, mate-
riale fotografike në lidhje me shëndetin e tij ose të të miturit ose të paaftit ose shqetësimet veteri-
nare të kafshës, të tilla si foto të ekzemës, foto ose video të kursit të një patologjie, pllaka fotografi-
ke, analiza, të dhëna mjekësore, shkrimin tuaj, nënshkrimin tuaj të shkruar me dorë, etj. Në këtë 
rast, materiali në zotërimin tonë nuk do të kthehet në asnjë rrethanë nëse nuk është rënë dakord 
ndryshe me shkrim dhe mund të arkivohet e të përdoret për qëllime arsimore, për konferenca, stu-
dime, botime, etj, duke shmangur padyshim tregimin përdoruesit ose subjektit disi në mënyrë unike 
duke e identifikuar atë, duke e bërë përdoruesin të mbetet anonim sa më shumë që të jetë e mun-
dur. 
Për sa na përket neve, mund të na duhet, për të kryer procedurat e brendshme në mënyrë korrek-
te, të hyjmë në informacionin e çdo natyre të përdoruesit të klientit që përpunohet, ruhet, ose 
transferohet te ndonjë kompani ose operator i grupit Unizenic (ose nënkontraktorët e tij) në lo-
kacione të ndryshme nëpër botë, dhe çdo lloj të dhëne, përfshirë vendet në vende të tjera nga ato 
ku banon përdoruesi. Këto vende përfshijnë vende ku nuk ka ligje specifike të privatësisë ose që 
mbrojnë të dhëna personale, të ndjeshme dhe / ose të fshehura. 
Ky përdorim mund të vazhdojë edhe nëse këto njësi pushojnë t'i përkasin grupit Unizenic. Informa-
cioni i përdoruesit mund të ndahet me agjentët ose konsulentët e grupit, për shembull, por pa u 
kufizuar në, kompanitë statistikore, kompanitë e përpunimit të të dhënave financiare tatimore, 
kompanitë e sigurimeve, kompanitë ose profesionistët e analizës. Në rast të dërgesës së materialit 
te përdoruesi, është e nevojshme të ndani informacionin me ndërlidhësin ose transportuesin postar 
ose doganën, në përgjigje të një kërkese nga një organ qeveritar ose një ent rregullator, ose në 
lidhje me ndonjë procedurë ligjore, etj. 
Në rast të një bashkimi ose blerjeje nga një kompani tjetër e ndonjë pjese ose ndoshta edhe jo 
pjesë e grupit në ndonjë zonë të botës, Unizenic mund të transferojë informacionin te kompania e 
re ose Marka, në këto raste do të merren masa për të siguruar se të drejtat e 'përdoruesit' në çdo 
rast mbrohen sipas rregullave të kësaj marrëveshjeje të Politikës së Privatësisë (PP), duke ndryshuar 
vetëm juridiksionin dhe legjislacionin referues të Kontrolluesit të ri të të Dhënave. Përdoruesi mund 
të kundërshtojë, vetëm komunikimet e një natyre tregtare, megjithatë në rast të një transferimi të 
kompanisë ose bashkimit ose të ngjashme të tjera, të dhënat në posedimin tonë ose olodata nuk 
mund të fshihen dhe në çdo rast do të transferohen pavarësisht nga vullneti i përdoruesit apo edhe 
i një organi të qeverisjes vendore. Përdoruesi i vetëdijshëm për këtë e pranon këtë procedurë që 
tani pa qenë në gjendje të kundërshtojë në të ardhmen, përveç dëmit serioz të demonstruar dhe 
pranuar nga një komitet i jashtëm i përbërë nga një numër i barabartë i ekspertëve të pronarit dhe 
ekspertëve të përdoruesit. 
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Të dhëna për të miturit ose të paaftët ligjërisht. Ne gjithashtu zotërojmë e administrojmë të dhëna 
personale edhe të ndjeshme të llojeve të ndryshme të të miturve ose të paaftëve ligjërisht, autorizi-
mi i të cilëve na është dhënë nga një prej prindërve ose nga përfaqësuesi ligjor. Ne nuk mund të 
kontrollojmë në asnjë mënyrë vërtetësinë e të dhënave të ofruara nga prindi ose përfaqësuesi 
ligjor, prandaj nëse ka pasur një kërkesë për qasje në shërbimet / produktet duke anashkaluar siste-
min e privatësisë me dinakëri, dinakëri ose mashtrim ne do të detyrohemi të raportojmë prindin 
ose kujdestarin e referimit tek autoritetet lokale dhe në çdo rast ne nuk do të jemi në gjendje të 
izolojmë, modifikojmë ose errësojmë në asnjë mënyrë informacionin e të miturit ose të paaftit, pasi 
ato janë pjesë e një strukture shumë më të madhe të të dhënave dhe kostos së këtij operacioni do 
të ishte joproporcional me përfitimin. Në çdo rast, me ligj nuk mund të fshehim asnjë të dhënë pasi 
të jenë futur në sistem, gjithashtu për arsye ligjore të menaxhimit të mosmarrëveshjes. Sidoqoftë, 
ne nuk do ta zbulojmë këtë informacion për publikun, duke i krijuar dëmtime përdoruesit. Menaxhi-
mi dhe qëllimet në çdo rast do të rregullohen nga ky dokument PP. 
 
Vjedhja e të dhënave. Nëse përdoruesi vëren se dikush ka përdorur identitetin e tij për të kryer një 
BioMetaTest ose për të hyrë në shërbime / produkte pa autorizimin e mbajtësit të vërtetë të të 
dhënave, ai duhet të raportojë incidentin në Polici ose organet kompetente të vendit të tij dhe të na 
dërgojë një kopje të ankesës në zyrën tonë brenda pesë ditëve nga incidenti ose nga momenti kur 
është vënë në dijeni të faktit. Në këtë rast, ne do të izolojmë procedurat përkatëse të përpunimit në 
këtë emër duke hequr kërkesën e produktit / shërbimit nga përpunimi i procesit sa më shpejt të 
jetë e mundur nëse produkti / shërbimi nuk është përfunduar ose përpunuar tashmë. Në çdo rast, 
të dhënat nuk mund të fshihen dhe do të trajtohen në përputhje me këtë PP. Nuk do të ketë rim-
bursim nëse shërbimi / produkti tashmë është siguruar ose përpunuar. Të dhënat siç është subjekti 
i vjedhjes shoqëruar me një raport të rregullt nuk do të përdoren për të gjitha qëllimet e tjera të 
rregullta të këtij PP për qëllime shëndetësore ose naturopatike, por për arsye ligjore ato nuk mund 
të fshihen nga sistemi dhe nëse janë futur tashmë ato do të jenë pjesë e sistemi sipas rregullave të 
përcaktuara tashmë në këtë PP dhe dokumentet e bashkangjitura. Ne dhe kompanitë e përfshira 
dhe të lidhura do të jemi në gjendje të denoncojmë në trajtë civile apo dhe penalisht autorin e vjed-
hjes gjithashtu për dëmtim të imazhit, hyrje fiktive të të dhënave në sistem dhe të gjitha dëmtimet 
e mundshme që gjeneron kjo sjellje. Këto raporte mund të bëhen gjithashtu vetëm nga ndërmarrjet 
lokale dhe në territore të ndryshme nga ato të pronarit apo edhe nga disa kompani në të njëjtën 
kohë. Këto ankesa dhe kërkesa për kompensim dhe pagesa sipas nenit 22 të NL mund të bëhen nga 
ne edhe nëse ne kemi realizuar në mënyrë të pavarur hyrjen fiktive të të dhënave në sistem pa 
asnjë ankesë tek autoritetet nga përdoruesit. 
 
2. Natyra e detyrueshme ose opsionale e sigurimit të të dhënave 
Pa paragjykuar autonominë personale të palës së interesuar, sigurimi i të dhënave personale dhe të 
dhënave të ndjeshme, si dhe të dhëna që lidhen me gjendjen shëndetësore ose të ndonjë natyre 
tjetër është rreptësisht e nevojshme për menaxhimin korrekt të marrëdhënies tregtare dhe për 
ekzekutimin e shërbimin ose shitjen dhe ekzekutimin e produktit / shërbimit dhe për të gjitha tran-
saksionet e tjera ligjore. Çdo refuzim për të siguruar të dhënat e kërkuara do të rezultojë në 
pamundësi të kryerjes së përpunimit të BioMetaTest ose produkteve të tjera klinike dhe gjenetike 



10/12 

Markë e regjistruar  

Kompania e regjistruar në Zyrën e Regjistri-
mit Kombëtar të Kërkimeve të Ministrisë së 
Universitetit dhe Kërkimeve Italiane. 
Sistemi i teknologjisë i patentuar. 
Konform me Shëndetin ISO 9001 - EA 38. 

Sistemi i kompanisë sipas 

 

 
UNI EN ISO 9001 

Metoda të lidhura me autoritetet 
shëndetësore të qeverisë italiane 

me përsëritshmëri të 94%  

D
a

p
h

n
e

 L
a

b
 -  w

w
w

.d
ap

h
n

elab
.co

m
 - in

fo
@

d
ap

h
n

elab
.co

m
  

dhe veprimtarisë përkatëse të informacionit të saktë dhe çdo shërbimi shoqërues. Në çdo rast, formu-
larët e aplikimit të nënshkruar ose pjesërisht të kompletuar gjithashtu mund të përpunohen (si dhe 
nga NL) dhe rregullat e kësaj Rregulloreje të Privatësisë PP. Në këtë rast, përdoruesi duhet të pa-
raqesë një ankesë të rregullt për një formë të nënshkruar brenda dhjetë ditëve nga marrja e Produk-
tit / Shërbimit, një nga komisioni ynë do të shqyrtojë rastin dhe do të vlerësojë nëse do të nxjerrë të 
dhënat e përdoruesit nga baza e të dhënave qendrore dhe t'i izolojë ato në një zonë tjetër e re-
zervuar. Përdoruesi pranon plotësisht marrëveshjet e kushteve të përgjithshme të furnizimit të pro-
dukteve / shërbimeve të Daphne "në shënimet ligjore" NL në faqen zyrtare të internetit 
www.daphnelab.com, e cila është një shtrirje e natyrshme e kësaj marrëveshjeje të Politikës së Pri-
vatësisë që përdoruesi pranon pa rezerva. 
Të dhëna të tjera që nuk kërkohen, por sigurohen lirisht nga përdoruesi (të tilla si mjekët, gjenetika, 
sëmundjet seksualisht të transmetueshme, raca, mendimet politike, fetë, orientimi seksual, etj.) nuk 
mund të fshihen dhe do të jenë pjesë e sistemit. 
Çdo përpjekje e përdoruesit për të kundërshtuar sistemin dhe politikat e kësaj marrëveshjeje, pasi ato 
të jenë pranuar plotësisht prej tij në mënyrën e rënë dakord këtu, veçanërisht me kërkesën për një 
produkt / shërbim, siç janë anulimi, modifikimi, kundërshtimi i transferimit , errësimi, etj., mund të 
avancohet nga përdoruesi, drejtpërdrejt te pronari i të dhënave, vetëm deri në një maksimum prej tre 
herë kundër vetë pronarit. Në rast të një rezultati negativ, çdo përpjekje tjetër për të kundërshtuar do 
të ndiqet në trajtë civile dhe penale bashkëngjitur me një kërkesë për pagimin e kompensimit të bara-
bartë me pesëmbëdhjetë mijë euro për kërkesë pas herës së tretë. Kërkesa për rimbursim-
dëmshpërblim mund të bëhet gjithashtu nga një kompani në një vend tjetër të ndryshëm nga pronari. 
 
3. E drejta e aksesit në të dhënat personale dhe të drejtat e tjera të palës së interesuar. 
1. Ju keni të drejtë të merrni vetëm konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave personale në lidhje 
me të kur regjistrohet në sistemet tona, kur kjo mundësi nënkupton një procedurë të lehtë dhe të lirë 
hyrjeje dhe rikuperimi për kompaninë pronare, përndryshe mund të ketë kosto që duhen bërë, kosto 
dhe shpenzime të pakundërshtueshme dhe të padiskutueshme. 
2. Ju keni të drejtë të merrni informacione: a) të pranisë së të dhënave personale vetëm në përputhje 
me rregullat e përcaktuara në 3.1; b) qëllimet dhe metodat e përpunimit; c) të logjikës së zbatuar në 
rast të trajtimit të kryer me ndihmën e instrumenteve elektronikë (përveç detajeve teknike për arsye 
të dukshme të sigurisë së kompanisë dhe sekretit industrial); d) identitetin e pronarit, menaxherit dhe 
përfaqësuesit në vendin e tij ku ekzistonte një dhe i vetëm në vendin e tij; e) subjektet ose kategoritë 
e subjekteve të cilëve mund t'u komunikohen të dhënat personale ose të cilët mund të mësojnë rreth 
tyre si përfaqësues të caktuar në territorin e shtetit të vendit të tij dhe vetëm dhe vetëm të vendit të 
tij, menaxherët ose agjentët. Secila prej këtyre pikave mund të ketë kosto të veçantë. Kërkesa duhet 
të bëhet me letër të regjistruar me dëftesë kthimi siç shpjegohet në artikujt vijues, por edhe me anë 
të një emaili të posaçëm (@) unizenic.com (duke hequr kllapat) pronarit të të dhënave, duke përcjellë 
identifikimin e tyre të nënshkruar siç duhet dokumente. dhe me një kërkesë të qartë dhe të pajtuesh-
me me politikat e PP. 
 
4. Pala e interesuar gjithashtu ka të drejtë të marrë. 
Nga ana e Unizenic: a) azhornimi, korrigjimi ose, kur ka një interes të justifikuar dhe të konstatuar, in-
tegrimi i të dhënave (çdo kosto varet nga rasti individual); b) anulimin, shndërrimin në formë anonime 
ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin në territorin e gjykatës kompeten-
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te të këtij PP të pronarit, përfshirë ato që nuk kanë nevojë të mbahen për qëllimet për të cilat të 
dhënat u mblodhën ose u përpunuan më pas (çdo kosto varet nga rasti individual); c) çdo integrim i 
të dhënave ose korrigjim i informacionit (çdo kosto varet nga rasti individual); të gjitha rastet e ren-
ditura dhe të tjera që mund të jenë të nevojshme në të ardhmen dhe që nuk renditen këtu mund të 
merren përveç rastit në të cilin kjo përmbushje rezulton e pamundur ose përfshin përdorimin e 
mjeteve qartësisht joproporcionale me të drejtën e mbrojtur ose për t'u mbrojtur. Modifikimet, 
anulimet, përpunimet dhe transformimet e të dhënave mund dhe do të kryhen në një mënyrë dhe 
kohë të arsyeshme të mundshme, me kusht që të jenë paguar kostot e duhura. Kostot do të vendo-
sen nga Pronari në një mënyrë të padiskutueshme dhe të pakontestueshme. 
Unizenic dhe kompania në tërësi ose profesionistët ose bashkëpunëtorët të lidhur dhe të autorizuar 
nga vetë Pronari mund të përdorin të dhënat e përdoruesit për hulumtimin e tregut, statistikat klini-
ke dhe jo-klinike, statistikat krahasuese dhe të çdo natyre tjetër shkencore dhe jo-shkencore, për 
studime, prezantime në konferenca, kurse video, materiale didaktike, botime, në menaxhimin e një 
cilësie gjithnjë e më të mirë, për trajnimin e stafit ose bashkëpunëtorëve, për të arkivuar të dhëna 
për përdorim statistikor, historik, arkivor-dokumentar dhe për çdo formë tjetër të lejuar edhe nëse 
këtu nuk është plotësisht e qartë por jo shteruese, të tilla si për shembull,, krahasimet midis profilit 
të përgjigjes dhe nënshkrimit ose shkrimit të dorës, midis grupit të gjakut dhe të dhënave të dala, 
dhe shumë kombinimeve të tjera ose të dhënave të vetme të botuara gjithashtu. 
 
5. Pala e interesuar gjithashtu ka të drejtë të kundërshtojë, plotësisht ose pjesërisht: 
për arsye të ligjshme, për përpunimin e të dhënave personale ose të ndjeshme në lidhje me të, ed-
he nëse kanë të bëjnë me qëllimin e mbledhjes bazuar në ligjet e vendit të gjykatës kompetente të 
Kontrolluesit të të Dhënave, me kusht që një kundërshtim i tillë të mos përfshijë një shpërpjesëtim 
përdorimi të mjeteve dhe burimeve më të mëdha se e drejta e palës së interesuar; b) për përpuni-
min e të dhënave personale në lidhje me të me qëllim të dërgimit të materialit reklamues ose të 
shitjes direkte ose komunikimit agresiv tregtar. 
Çdo kundërshtim ose korrigjim ose çdo komunikim duhet të bëhet me letër të regjistruar me faturë 
kthimi në adresën e kompanisë kontrolluese të të dhënave me kopje të bashkangjitura të kartës së 
identitetit dhe kodit tatimor ose numrit të identitetit ose pasaportës së palës së interesuar ose ku-
shdo që zë vendin e tij çdo kopje e pagesës së tarifës së sekretarisë, kur është e zbatueshme. Do të 
jetë e mundur të dërgoni një kërkesë me email ose faks paraprakisht në adresat e dhëna sipas kësaj 
PP. 
Disa përdorues mund të kenë një zonë të rezervuar të disponueshme në internet, me qasje të kufi-
zuar me përdorues dhe fjalëkalim dhe / ose pin. Siguria e zonës është përgjegjësi e Unizenic ose 
kompanive të palëve të treta në të cilat ne mbështetemi për procedurat e përfshira dhe vetëm për 
procedurat përkatëse. Host-serveri është përgjegjës për harduerin fizik dhe sistemet e softuerit, nga 
të cilat ne nuk zotërojmë arkitekturat dhe makineritë. Përdoruesi është përgjegjës për sigurinë e të 
dhënave, procedurat e hyrjes dhe konfidencialitetit të çelësave personal të hyrjes, si dhe për 
ruajtjen dhe fshehtësinë e saktë të dhënave, për kutinë e tij të postës elektronike, WhatsApp, Sky-
pe, gjithë larmishmërisë së rrjeteve sociale, aplikacioneve, bisedave, komunikimeve të tjera perso-
nale të ndryshme, etj. Nëse kompania jonë ka dërguar të dhëna të ndjeshme në hapësirën në inter-
net të përdoruesit dhe përdoruesit i vidhen të dhëna të tilla, ne nuk jemi më përgjegjës për sigurinë 
dhe çdo vjedhje dhe / ose dëmtim. Përdoruesi duhet të vendosë garancitë më të mira të sigurisë në 
hapësirat e tij dhe për procedurat e tij të brendshme, për shembull duke ndryshuar fjalëkalimin 
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shpesh, duke u mbështetur në fjalëkalime komplekse, duke kriptuar të dhënat e tij dhe duke mba-
jtur çdo të dhënë, çelës, proces sa më konfidencial që të jetë e mundur etj. 
 
6. Masat e sigurisë 
Unizenic garanton mbrojtjen e të dhënave të përdoruesit me përpjekjen maksimale të mundshme 
dhe në përputhje me cilësinë dhe politikat më të mira të sigurisë si dhe në përputhje me buxhetin e 
kompanisë. Në disa raste duke kriptuar informacionin, duke e mbajtur atë në vende të sigurta, duke 
u përpjekur sa më mirë që të jetë e mundur të garantojmë një politikë të integritetit dhe sigurisë së 
të dhënave duke përdorur teknologjitë më të fundit, si dhe algoritme dhe procedura që zgjidhin të 
dhënat nga njëri-tjetri në zona të ndryshme në të dhënat dhe serverat e bankave që mund të ndry-
shohen në një mënyrë jo konstante edhe në disa vende në mënyrë që të ulin rrezikun e piraterisë. 
Shpesh pronarët e ndërmarrjeve individuale lokale nuk dinë aspak fjalëkalimet, metodat e sigurisë 
dhe vendndodhjet e serverave ose ndonjë gjë tjetër. Sidoqoftë, ne nuk mund të garantojmë sigurinë 
e informacionit në internet ose përmes transferimit të informacionit ose përmes postës dhe kor-
rierëve. Përdoruesi është i vetëdijshëm se gjatë çdo transferimi ose postimi në internet të çdo infor-
macioni, të tilla si karta krediti, email, etj. çdo veprim i piraterisë mund të hyjë në kanal në mënyrë 
që të përgjojë dhe vjedhë informacionin, ne nuk jemi në gjendje të sigurojmë siguri në këto nivele. 
 
7. Identifikimi i pronarit të vetëm të të dhënave. 
Kontrolluesi i të dhënave është Gjibraltar i Unibenic Limited c / o Gibraltar (GI). 
Ju mund të dërgoni një letër të regjistruar me vërtetim kthimi vetëm për qëllime të privatësisë të 
diktuara dhe që i përkasin kësaj PP në Zyrën e Privatësisë së Unizenic c / o "Elscot House" kati 2 °, 
Arcadia Avenue, Finchley, N3 2JU, London (GB) ose një mesazh me email në: privacyone (@) unize-
nic.com (heq kllapat). Kërkesat e mëtejshme nuk do të merren parasysh. 
 
8. Gjykata kompetente 
Gjykata kompetente për çdo mosmarrëveshje dhe zbatim ligjor të këtij dokumenti të Politikës së 
Privatësisë PP është ekskluzivisht Gjykata e Gjibraltarit. Legjislacioni kompetent është i zbatueshëm 
vetëm dhe ekskluzivisht në të njëjtin vend me Gjykatën kompetente. Përdoruesi e pranon këtë ku-
sht pa rezervim në një mënyrë të domosdoshme, të pazbatueshme dhe të padiskutueshme pa ndo-
një rezervë. Asnjë forum tjetër, gjykatë ose vend ose legjislacion tjetër nuk do të merret në konside-
ratë. 
Ky dokument PP mund të azhornohet, rishikohet dhe modifikohet pa e njoftuar domosdoshmërisht 
përdoruesin. 
Përdoruesi mund të kontrollojë për azhornime, çdo date 24 të muajit, të versionit të ri të PP në 
faqen e internetit www.daphnelab.com në seksionin e privatësisë. Ky dokument është në italisht 
dhe është i vlefshëm vetëm në atë gjuhë, çdo përkthim tjetër duhet të konsiderohet vetëm si 
mirësjellje. Kjo PP është e vlefshme si një kontratë e nënshkruar nga përdoruesi me Shoqërinë Mba-
jtëse dhe palët me të drejtë pa skaduar. Parathënia, fjalori dhe anekset janë pjesë e integruar e këtij 
PP, si dhe shënimet ligjore të dokumentit NL të pranishëm në faqen e internetit 
www.daphnelab.com dhe të gjitha anekset e tij dhe dokumentet e lidhura me të.  


