
 

Njoftim për ‘Cookie’ 

 

Në këtë udhëzues, ne përdorim termin "cookies" për t'iu referuar “cookies” dhe teknologjive të tjera të 
ngjashme të mbuluara nga Direktiva e BE -së për privatësinë në komunikimet elektronike. 

 

Çfarë është një ‘cookie’? 

 

Cookies janë skedarë të vegjël teksti, të krijuar nga uebfaqja e vizituar që përmbajnë të dhëna. Ato ruhen në 

kompjuterin e vizitorit për t'i dhënë përdoruesit akses në funksione të ndryshme. 

 

Të dy llojet, cookie-t e sesionit dhe cookie-t pa sesion përdoren në faqet tona. 

 

Një cookie sesioni ruhet përkohësisht në kujtesën e kompjuterit ndërsa vizitori po shfleton 

faqe interneti. Ky cookie fshihet kur përdoruesi mbyll shfletuesin e tij të internetit ose pasi të ketë kaluar një 
kohë e caktuar (Kur sesioni skadon). 

Një cookie pa sesion mbetet në kompjuterin e vizitorit derisa të fshihet. Pse i përdorim cookies? 

 

Ne përdorim cookies për të mësuar më shumë rreth mënyrës se si vizitorët ndërveprojnë me përmbajtjen tonë 
dhe na ndihmojnë të përmirësojmë përvojën kur vizitohet faqja jonë e internetit. 

 

Funksionaliteti dhe përmbajtja e faqes 

 

Funksioni i shpërndarjes përdoret nga vizitorët për të rekomanduar faqet tona dhe përmbajtjen në rrjetet 
sociale si psh Facebook. Cookies ruajnë informacione se si vizitorët përdorin funksionin e shpërndarjes - edhe 
pse jo në një nivel individual - në mënyrë që faqja e internetit të përmirësohet. Nëse nuk pranoni cookies, asnjë 
informacion nuk ruhet. 

 

Për disa nga funksionet brenda uebfaqeve tona ne përdorim furnitorë të palëve të treta, për shembull, kur 
vizitoni një faqe me video të vendosura ose linqe me YouTube. Këto video ose linqe (dhe çdo përmbajtje tjetër 
nga furnitorët e palëve të treta) mund të përmbajnë cookie të palëve të treta dhe ju mund të konsultoheni me 
politikat e këtyre faqeve të internetit të palëve të treta për informacion në lidhje me përdorimin e tyre të 
cookies. 

 

Analitika e faqes së internetit 

 

Kjo faqe në internet përdor Google Analytics të cilat përdorin cookie. Në nivel të përgjithshëm, cookies ruajnë 
informacione mbi mënyrën sesi vizitorët përdorin uebfaqen, duke përfshirë numrin e faqeve të shfaqura, nga 
vjen vizitori dhe numrin e vizitave, për të përmirësuar faqen e internetit dhe për të siguruar një përvojë të mirë 
të përdoruesit. Nëse nuk i pranoni cookies, asnjë informacion nuk ruhet. 

 

Si mund t'i refuzoj dhe fshij ‘cookies’? 

 
 

Ne nuk do të përdorim cookies për të mbledhur informacion personal identifikues për një vizitor. 

 

Sidoqoftë, ju mund të zgjidhni të refuzoni ose bllokoni cookie -t e vendosura nga Orbico ose faqet e internetit 
të ndonjë furnitori të palëve të treta duke ndryshuar kriteret e shfletuesit tuaj - shihni "Funksionin e ndihmës" 
brenda shfletuesit tuaj për detaje të mëtejshme. 

 



Ju lutemi vini re se shumica e shfletuesve pranojnë automatikisht cookie, kështu që nëse nuk dëshironi që 
cookies të përdoren, mund t'ju duhet të fshini ose bllokoni në mënyrë aktive cookie -t. 

Për informacion mbi përdorimin e cookies në shfletuesit e telefonit celular dhe për detaje sesi të refuzoni ose 

fshini cookie të tilla, ju lutemi referojuni manualit të telefonit tuaj celular. 

 

Keni parasysh se nëse refuzoni përdorimin e cookie -t, do të jeni akoma në gjendje të vizitoni faqet tona të 
internetit, por disa prej funksioneve mund të mos operojnë si duhet. 

Nëse nevojiten informacione shtesë ju lutemi na kontaktoni në email: privacy.orbicokosovo@orbico.com 

 

mailto:privacy.orbicokosovo@orbico.com

