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PËLQIMI 

I nënshkruari................................................., që jeton në 

................................................................., 

tel. ...................................., e-mail ......................................................si përfitues / prind / 

kujdestar / 

përfaqësues ligjor i përfituesit .......................................... lindur më  .............................. 

("Përfitues"), 

bazuar në arikullin 7 të Rregullores Evropian 679/2016 në mbrojtjen e individëve në lidhje 

me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e qarkullimin e lirë e të dhënave të tilla. 

 [ ] UNË PO [ ] UNË NUK PO 

bien dakord që fototografitë e mia / fotografitë e Përfituesit dhe / ose sekuencat e filmuara 

në të cilat shfaqet qartë imazhi im / i Përfituesit/, të mbledhura në aktivitete të ndryshme 

brenda Shoqatës CONCORDIA do të përpunohen për: 

- përgatitjen e dosjes së imazheve të Shoqatës me qëllim të mbulimit / promovimit /

shpërndarjes mediatike të aktiviteteve të saj.

[ ] UNË PO [ ] UNË NUK PO 

bie dakord që të dhënat e mia personale / të dhënat personale të Përfituesit do të 

përpunohen me qëllim të kryerjes së veprimtarisë aktuale të Shoqatës CONCORDIA, 

përfshirë për qëllime statistikore.  

[ ] UNË PO [ ] UNË NUK PO 

pajtohem që / fototografitë e mia/ Përfituesit dhe / ose pamjet në të cilat imazhi im / imazhi 

i Përfituesit shfaqet veçmas, të mbledhura në ngjarje të ndryshme të organizuara nga 

CONCORDIA ose nga partnerët e saj do të përpunohen për: 

- përgatitja e dosjes së imazhit të ngjarjes me qëllim të justifikimit të sponsorëve /

sponsorëve / donatorëve të ngjarjes

[ ] UNË PO [ ] UNË NUK PO 

pajtohem që / fototografitë e mia/ Përfituesit dhe / ose inqizuara në të cilat imazhi im / 

imazhi i Përfituesit shfaqet dukshëm, të mbledhura në aktivitete të ndryshme Brenda 

asociacionit CONCORDIA ose nga partnerët e saj do të përpunohen për: 

- në mënyrë që të promovojë / shpërndajë aktivitetin CONCORDIA te përfituesit e tjerë të

mundshëm, përmes rrjeteve sociale (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube).

Me anë të kësaj shpreh lirshëm dhe pa dyshim pëlqimin tim dhe pajtohem që: 
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1. CONCORDIA për të kapur, regjistruar, ruajtur, përdorur, transmetuar, riprodhuar, 

publikuar imazhin tim dhe / ose Përfituesin, të kapur gjatë vendeve publike ose private ku 

CONCORDIA drejton ngjarjen, për qëllimet dhe përmes mjeteve të renditura në këtë pëlqim. 

2. Unë deklaroj se nuk do të kem ndonjë pretendim material kundër përhapjes apo 

shpërndarjes së materialeve me imazhin tim dhe / ose Përfituesit nga CONCORDIA. Unë e 

kuptoj që as unë dhe Përfituesi nuk do të marrim ndonjë material ose kompensim tjetër në 

lidhje me këtë. Unë deklaroj që të gjitha të drejtat e dhëna sipas kësaj marrëveshjeje jepen 

falas dhe nuk do të jenë objekt i ndonjë konsiderate financiare dhe / ose materiale të 

CONCORDIA. 

3. Unë deklaroj me përgjegjësinë time personale, nën sanksionin e deklarimeve të rreme, se 

unë jam prindi / përfaqësuesi ligjor / kujdestari i Përfituesit të emëruar më lart. 

4. Unë e kuptoj që kam të drejtë të dërgoj në çdo kohë një email ose letër në 

……………………… duke kërkuar të ndaloj shpërndarjen e materialeve që përmbajnë imazhin 

tim dhe / ose Përfituesin. 

Pëlqimi në lidhje me përpunimin e të dhënave personale mund të revokohet në çdo kohë, 

me efekt pasues nga një njoftim të shprehur lirshëm për CONCORDIA. Njoftimi i revokimit të 

pëlqimit mund të bëhet me email në ………………… ose me postë, në rr. Lahuta e Malësisë, 

20000, Prizren, Kosovë me letër të regjistruar me vërtetimin e marrjes. Revokimi i pëlqimit 

nuk ndikon në ligjshmërinë e përdorimit të të dhënave para tërheqjes së pëlqimit dhe nuk 

prodhon efekte në përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të cilat CONCORDIA ka 

detyrimin ligjor të përpunojë, për kohëzgjatjen e vendosur nga ligji. 

Unë jam informuar se mund të tërheq pëlqimin tim në çdo kohë dhe se kjo tërheqje nuk 

ndikon në ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale të kryera para tërheqjes së 

pëlqimit. 

Data 

Emri, mbiemri, Përfituesi / Kujdestari 

 

............................................. 
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