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1. Pamje e përgjithshme
PayPal ka hartuar këtëDeklaratëtëprivatësisëpër tëshpjeguar se si mund tëmbledhim,
ruajmë, përpunojmë, ndajmëdhe transferojmëtëdhënat tuaja personale kur ju vizitoni
Faqet tona apo përdorni Shërbimet tona. Kjo Deklaratëprivatësie zbatohet për tëdhënat
tuaja personale nërastet kur vizitoni Faqet ose përdorni Shërbimet tona, dhe nuk zbatohet
për faqet e internetit ose shërbimet nëinternet qënuk janënën pronësinëose kontrollin
tonë, duke përfshirëfaqet e internetit ose shërbimet e Përdoruesve tëtjerëtëPayPal.
Kjo Deklaratëprivatësie ështëhartuar për t'ju ndihmuar qëtëmerrni informacione rreth
praktikave tona tëprivatësisë, si dhe për t'ju ndihmuar qëtëkuptoni opsionet tuaja të
privatësisëkur përdorni Faqet dhe Shërbimet tona. Kini parasysh se shërbimet qëne
ofrojmëmund tëndryshojnësipas rajonit.
Ne kemi përkufizuar disa terma qëpërdorim nëDeklaratën e privatësisë. Kuptimin e
termave me germa tëmëdha mund ta gjeni nëseksionin Përkufizimet.
Na kontaktoni nëse keni pyetje rreth praktikave tona tëprivatësisëqënuk janëtrajtuar në
këtëDeklaratëprivatësie.

2. Çfarëtëdhënash personale mbledhim?
Ne mund tëmbledhim informacione rreth jush kur ju vizitoni Faqet tona apo përdorni
Shërbimet tona duke përfshirësa mëposhtë:
•

•

•

Regjistrimi dhe përdorimi i informacionit – Kur regjistroheni për tëpërdorur
Shërbimet tona duke krijuar njëLlogari, ne mbledhim tëdhëna personale, tëcilat
janëtënevojshme për tëofruar dhe mundësuar Shërbimet qëju kërkoni. Nëvarësi
tëShërbimeve qëzgjidhni, ne mund t'ju kërkojmëtëna jepni emrin, adresën
postare, numrin e telefonit, adresën e email-it dhe tëdhënat tuaja tëidentifikimit
për tëkrijuar njëLlogari. Ndërkohëqëpërdorni Shërbimet tona, ne mund t'ju
kërkojmëtëna jepni tëdhëna personale shtesë.
Tëdhëna mbi transaksionin dhe përvojën – Kur përdorni Shërbimet tona ose
kur aksesoni Faqet tona, për shembull, për tëbërëblerje nga tregtarët, për të
marrëpara, për tëpërpunuar pagesa ose për t'i dërguar para miqve ose familjes, ne
mbledhim informacione rreth transaksionit, si dhe informacione tëtjera qëlidhen
me transaksionin, si shuma e dërguar ose e kërkuar, shuma e paguar për produktet
ose shërbimet, informacione për tregtarin, duke përfshirëinformacione rreth
instrumenteve tëfinancimit qëpërdoren për tërealizuar transaksionin, tëdhënat e
pajisjes, tëdhëna teknike mbi përdorimin dhe tëdhëna tëvendndodhjes
gjeografike.
Tëdhënat e pjesëmarrësit – Kur përdorni Shërbimet tona ose qaseni nëFaqet
tona, ne mbledhim tëdhëna personale qëna ofroni mbi pjesëmarrësit e tjerëtë
lidhur me transaksionin.

o

•

•

•

Dërgoni ose kërkoni para: Kur ju dërgoni ose kërkoni para përmes
Shërbimeve, ne mbledhim tëdhëna personale tëtilla si emri, adresa
postare, numri i telefonit dhe informacione tëtjera financiare mbi
llogarinëe pjesëmarrësit qëpo merr apo po ju dërgon para. Sasia e të
dhënave personale qënevojiten për njëpjesëmarrës mund tëndryshojënë
varësi tëShërbimeve qëpërdorni për tëdërguar ose kërkuar para.
o Paguani ose kërkojini dikujt tjetër tëpaguajënjëfaturë: Nëse
përdorni Shërbimet tona për tëpaguar njëfaturënëpërfitim tëdikujt
tjetër, ose nëse i kërkoni njëPërdoruesi qëtëpaguajënjëfaturëpër ju, ne
mbledhim tëdhëna personale nga ju mbi mbajtësin e llogarisë, tëtilla si
emri, adresa postare, numri i telefonit, adresa e email-it dhe numri i
llogarisësëfaturës qësynoni tëpaguani ose qëkeni kërkuar tëpaguhet.
o Shtoni vlerënëllogaritëtuaja: Nëse përdorni Shërbimet tona për të
shtuar vlerënëllogarinëtuaj ose nënjëllogari tjetër qëmund tëkeni, ose
nëse i kërkoni njëPërdoruesi qëtështojëvlerënënjëprej këtyre llogarive,
atëherëpër tëthjeshtuar kërkesën, ne mund tëmbledhim tëdhëna
personale nga ju rreth palës tjetër, ose nga pala tjetër rreth jush. Për
shembull, nëse përdorni Shërbimet tona për tërimbushur njëtelefon
celular, ose për tëkërkuar hedhjen e njëshume nëllogarinëe celularit,
atëherëne mund tëmbledhim tëdhëna personale si dhe informacione të
tjera, duke përfshirënumrin e llogarisë, nga pjesëmarrësi tjetër.
Tëdhënat rreth profilit tuaj publik dhe miqve e kontakteve tëtu – Mund ta
kemi mëtëthjeshtët'ju ndihmojmëtëkryeni transaksione me miqtëdhe kontaktet
tuaj nëse zgjidhni tëlidhni tëdhënat e listës sëkontakteve me Llogarinëtuaj ose
nëse profili juaj i llogarisëështëpublik. Nëse lidhni njëllogari me pajisjen tuaj
ose me njëplatforme tëmedias sociale, atëherëne do tëpërdorim tëdhënat e
listës sëkontakteve (tëtilla si emri, adresa, adresa e email-it) për tëpërmirësuar
përvojën tuaj gjatëpërdorimit tëShërbimeve. Kur profili i Llogarisësuaj është
publik, përdoruesit e tjerëmund tëgjejnëprofilin tuaj për t'ju dërguar para duke
kërkuar emrin, mbiemrin, email-in apo numrin e telefonit nëPayPal dhe të
konfirmojnëse jeni ju duke parëfotografinëtuaj. Mund tëktheni nëprivate
profilin e Llogarisësuaj nëçdo moment nëcilësimet PayPal.Me.
Informacionet qëzgjidhni tëndani me ne për tëpërftuar Shërbime shtesëose
Shërbime specifike nga interneti– Nëse kërkoni ose përdorni njëtipar opsional
tëFaqes, ose nëse kërkoni Shërbime tëzgjeruara ose funksionalitete tëtjera
opsionale, atëherëne mund tëmbledhim informacione shtesënga ju. Nëse ky
informacion do tëpërdoret ndryshe nga sa parashikohet nëDeklaratën e
privatësisë, atëherëdo tënjoftoheni nëmomentin e mbledhjes sëkëtij
informacioni.
Tëdhëna personale rreth jush nërastet kur përdorni shërbime pa emër
marke – disa Shërbime mund tëpërdoren pa qenëe nevojshme tëlidheni ose të
krijoni njëLlogari. Ne mbledhim tëdhëna personale nërastet kur ndërveproni me
dhe realizoni pagesa për tregtarët duke përdorur shërbimet tona tëpagesës me
kartëpa markën e PayPal, si dhe kur paguani me PayPal pa u lidhur mëparënë
llogarinëtuaj. Për sa i përket shërbimeve tëpagesës pa emër marke, ndërveprimi
juaj realizohet me tregtarin, nëplatformën e tyre. Nëse jeni Mbajtësi i llogarisë

•

•

ose krijoni Llogari nënjëdatëtëmëvonshme, ne mund tëmbledhim informacione
rreth transaksioneve pa emër marke dhe t'i lidhim ato me Llogarinëtuaj për të
përmirësuar përvojën e klientit si Mbajtësi i llogarisë, si dhe për qëllime
pajtueshmërie dhe analitike. Nëse nuk jeni Mbajtësi i llogarisë, atëherëne do të
mbledhim dhe ruajmëtëgjitha informacionet e ofruara nga ana juaj dhe do t'i
përdorim këto informacione nëpërputhje me këtëDeklaratëprivatësie.
Informacione rreth jush nga burime palëtëtreta – Nëse e lejon ligji, ne
mbledhim informacione nga burime palëtëtreta si tregtarët, ofruesit e tëdhënave
dhe zyrat e kreditit.
Informacione tëtjera qëmbledhim për përdorimin e Faqeve ose Shërbimeve
nga ana juaj –Ne mund tëmbledhim informacione tëtjera nga ju ose rreth jush
kur komunikoni me ne, kur kontaktoni ekipet tona tëmbështetjes për klientin ose
kur i përgjigjeni njëankete.

Përdoruesit qënuk janëmbajtës tënjëllogarie
Edhe nëse i përdorni Shërbimet tona pa krijuar ose hyrënënjëllogari, ne do tëmbledhim
tëdhëna personale tëcilat mund tëpërfshijnëinformacionin e pagesës, informacionin e
pajisjes dhe vendndodhjen tuaj. Kur i përdorni Shërbimet tona pa krijuar ose pa hyrënë
njëllogari, ne do ta përdorim këtëinformacion për tëpërpunuar transaksione, për të
parandaluar mashtrimet dhe për tëqenënëpërputhje me ligjin. Ne mund ta lidhim këtë
informacion me llogarinëtënde, nëse e ke njëtëtillëose nëse krijon njëllogari nënjë
datëtëmëvonshme.

3. Përse i mbajmëtëdhënat personale?
Ne ruajmëtëdhëna personale për tëpërmbushur detyrimet tona ligjore ose rregullatore, si
dhe për qëllimet tona tëbiznesit. Ne mund t'i ruajmëtëdhënat personale për periudha më
tëgjata nga sa kërkohet me ligj, nëse kjo ështënëinteresin legjitim tëbiznesit tonëdhe
nuk ndalohet me ligj. Nëse llogaria juaj mbyllet, ne mund tëndërmarrim hapa për të
fshehur tëdhënat personale dhe informacionet e tjera, por rezervojmëtëdrejtën e ruajtjes
dhe aksesimit tëtëdhënave për aq kohësa ështëe nevojshme për tëqenënëpërputhje me
ligjet nëfuqi. Ne do tëvazhdojmët'i përdorim dhe t'i publikojmëkëto tëdhëna personale
nëpërputhje me Deklaratën e privatësisë.

4. Si i përpunojmëtëdhënat personale?
Ne mund tëPërpunojmëtëdhënat tuaja për arsyet e mëposhtme:
•

Për tëoperuar Faqet dhe për tëofruar Shërbimet, si dhe për të:
o realizuar njëpagesë, dërguar ose kërkuar para, shtuar vlerënënjëllogari
ose për tëpaguar njëfaturë;
o vërtetuar aksesin tuaj nënjëLlogari;
o komunikuar me ju rreth Llogarisësuaj, Faqeve, Shërbimeve ose PayPal;

o

•

•

•

•

•

•

•

krijuar njëlidhje ndërmjet Llogarisësuaj dhe njëplatforme apo llogarie të
palës sëtretë; dhe
o kryer kontrolle mbi aftësinëpaguese dhe kontrolle tëtjera mbi gjendjen
financiare, për tëvlerësuar aplikimet dhe për tëkrahasuar informacionet
për qëllime saktësie dhe verifikimi.
o mbajtur tëpërditësuar Llogarinëdhe informacionet tuaja financiare.
Për tëmenaxhuar nevojat tona tëbiznesit, si monitorimi, analizimi dhe
përmirësimi i performancës dhe funksionalitetit tëShërbimeve dhe Faqeve. Për
shembull, ne analizojmësjelljen e Përdoruesit dhe realizojmëstudime rreth
mënyrës se si i përdorni Shërbimet tona.
Për tëmenaxhuar rrezikun dhe për tëmbrojtur Faqet, Shërbimet dhe ju nga
mashtrimi, duke verifikuar identitetin tuaj. Mjetet e PayPal kundër rrezikut
dhe mashtrimit përdorin Tëdhëna personale, Tëdhënat e pajisjes, Tëdhëna
teknike mbi përdorimin dhe Tëdhëna tëvendndodhjes gjeografike nga Faqet dhe
faqet tona tëinternetit qëofrojnëShërbime tëPayPal për tëndihmuar nëzbulimin
dhe parandalimin e mashtrimeve dhe abuzimeve me Shërbimet.
Për t'ju reklamuar produktet dhe shërbimet e PayPal, si dhe produktet dhe
shërbimet e bizneseve qënuk janëtëlidhura me PayPal. Gjithashtu, ne mund të
përpunojmëtëdhënat tuaja personale për tëpersonalizuar përmbajtjen e
marketingut si dhe disa përvoja nëShërbime ose Faqe për t'iu përshtatur mëmirë
interesave tuaja nëPayPal dhe nëfaqet e tjera tëinternetit tëpalëve tëtreta.
Për tëmundësuar Shërbime tëpersonalizuara tëofruara nga PayPal nëfaqet
e internetit dhe shërbimet nëinternet tëpalëve tëtreta. Ne mund tëpërdorim
tëdhënat tuaja personale dhe informacione tëtjera tëmbledhura nëpërputhje me
këtëDeklaratëprivatësie për t'ju ofruar afishim, tipare, Shërbime ose oferta të
personalizuara nëfaqet e internetit tëpalëve tëtreta. Për tëofruar këto shërbime
nëinternet, ne mund tëpërdorim kuki dhe teknologji tëtjera gjurmimi dhe/ose
mund tëpunojmëme tëtjera palëtëtreta si tregtarë, kompani reklamimi ose
analitike.
Për t'ju ofruar opsione, funksionalitete dhe oferta specifike për
vendndodhjen nëse zgjidhni tëndani tëdhënat e vendndodhjes gjeografike
përmes shërbimeve. Këtëinformacion do ta përdorim për tërritur sigurinëe
Faqeve dhe Shërbimeve, si dhe për t'ju ofruar shërbime me bazëvendndodhjen, të
tilla si reklamimi, rezultatet e kërkimit dhe përmbajtje tëtjera tëpersonalizuara.
Për tëpërmbushur detyrimet tona dhe për tëzbatuar kushtet e Faqeve dhe
Shërbimeve tona, ndër tëtjera për tëqenënëpërputhje me tëgjitha ligjet dhe
rregulloret nëfuqi.
Për t'jua bërëmëtëthjeshtëqëtëgjeni dhe tëlidheni me tëtjerë. Për
shembull, nëse na jepni akses te kontaktet tuaja ose kur profili i Llogarisësuaj
ështëpublik, ne mund tësugjerojmëlidhje me njerëz qëmund tënjihni dhe të
ndihmojmëtëtjerët tëlidhen me ju për t'ju dërguar para duke i lejuar ata tëgjejnë
profilin tuaj kur kërkojnëemrin, emrin e përdoruesit, email-in apo numrin e
telefonit nëPayPal. Ne mund tëlidhim gjithashtu informacione qëkemi marrë
rreth jush përmes përdorimit tëShërbimeve nga ana juaj apo e kontakteve tuaja,
dhe informacione qëju dhe tëtjerëkeni dhënë, me qëllim qët'ju sugjerojmë
persona qëmund tënjihni ose me tëcilët mund tëdëshironi tëkryeni transaksione

•

përmes Shërbimeve tona. Tiparet dhe funksionalitet sociale tëkrijuara për të
lehtësuar përdorimin e Shërbimeve me tëtjerë, ndryshojnësipas Shërbimit.
Për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja, për shembull, për t'ju kontaktuar nëlidhje
me njëpyetje qëi keni shtruar ekipit tëshërbimit ndaj klientit.

5. A i ndajmëtëdhënat personale?
Ne mund tëndajmëtëdhënat tuaja personale ose informacione tëtjera rreth jush me të
tjerënënjësërëmënyrash, siçpërshkruhet nëkëtëseksion tëDeklaratës sëprivatësisë.
Ne mund tëndajmëtëdhënat tuaja personale apo informacione tëtjera, për arsyet në
vijim:
Me anëtarëtëtjerëtëgrupit tëkorporatës sëPayPal: Ne mund tëndajmëtëdhënat
tuaja personale me anëtarëtëgrupit tëshoqërive PayPal, për t'ju ofruar, ndër tëtjera,
Shërbimet qëju keni kërkuar ose autorizuar; për tëmenaxhuar rrezikun; për tëndihmuar
nëzbulimin dhe parandalimin e aktiviteteve potencialisht tëjashtëligjshme dhe
mashtruese, si dhe tëshkeljeve tëtjera tëpolitikave dhe marrëveshjeve tona; dhe për tëna
ndihmuar tëmenaxhojmëdisponueshmërinëdhe lidhjen e produkteve, shërbimeve dhe
komunikimeve nëPayPal.
Me kompani tëtjera qëna ofrojnëshërbime: Ne mund tëndajmëtëdhënat personale
me ofrues shërbimesh palëtëtreta, tëcilët kryejnëshërbime dhe funksione ndaj nesh dhe
për llogarinëtonë. Këta ofrues shërbimesh palëtëtreta, për shembull, mund t'ju ofrojnë
shërbime, tëverifikojnëidentitetin tuaj, tëndihmojnënëpërpunimin e transaksioneve,
t'ju dërgojnëreklama rreth produkteve dhe shërbimeve tona, ose t'ju ofrojnëmbështetje
për klientin.
Me institucione tëtjera financiare: Ne mund tëndajmëtëdhëna personale me
institucione tëtjera financiare me tëcilat bashkëpunojmë, për tëzhvilluar ose ofruar
bashkërisht njëprodukt, si p.sh. Synchrony Bank, i cili ka tëbëjëme kartën e kreditit
PayPal Extras. Këto institucione financiare mund ta përdorin këtëinformacion vetëm për
tëreklamuar dhe ofruar produkte qëlidhen me PayPal, përveçse kur ju keni dhënë
pëlqimin tuaj për përdorime tëtjera. Gjithashtu, ne mund tëndajmëtëdhënat personale
për tëpërpunuar transaksione, për t'ju ofruar përfitime nëlidhje me kartat tuaja qëi
plotësojnëkushtet, si dhe për tëpërditësuar informacionet tuaja financiare.
Me palëtëtjera tëtransaksioneve kur ju përdorni Shërbimet, si Përdorues tëtjerë,
tregtarëdhe ofruesit e tyre tëshërbimeve: Ne mund tëndajmëinformacione për ju dhe
llogarinëtuaj, me palëtëtjera tëpërfshira nëpërpunimin e transaksioneve tuaja. Këtu
përfshihen Përdorues tëtjerëtëcilëve i dërgoni fonde ose tëcilët marrin fonde nga
tregtarët, dhe ofruesit e tyre tëshërbimeve, kur ju përdorni Shërbimet për tëpaguar për
mallrat ose shërbimet. Nëkëto informacione përfshihen:
•

Tëdhënat personale dhe informacioni mbi llogarinëqënevojiten për lehtësimin e
transaksionit;

•
•

informacioni për tëndihmuar pjesëmarrës tëtjerëtëzgjidhin mosmarrëveshjet
dhe tëdetektojnëdhe parandalojnëmashtrimin; dhe
tëdhënat e mbledhura dhe analizat e performancës për tëndihmuar tregtarët qëtë
kuptojnëmëmirëPërdoruesit dhe tëpërmirësojnëpërvojat e Përdoruesve.

Me tëtjera palëtëtreta, për qëllimet tona tëbiznesit ose siçlejohet apo kërkohet me
ligj: Ne mund tëndajmëinformacione për ju me palëtëtjera, për qëllimet e biznesit të
PayPal ose siçlejohet apo kërkohet me ligj, ndër tëtjera:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

nëse diçka e tillëkërkohet nëpërputhje me ligjin, procedurën ligjore ose
rregulloret;
me organet ligjzbatuese, organet rregullatore, zyrtarët publikëose tëtjera palëtë
treta (nëSingapor ose tjetërkund), nëlidhje me njëthirrje për gjyq, urdhër gjykate
ose procese apo kërkesa tëtjera ligjore nëpërputhje me ligjin ose rregulloren e
Singaporit, apo me ligje dhe rregullore tëjuridiksioneve tëtjera qëzbatohen për
PayPal ose për njëprej filialeve tëtij; nëse na duhet tëveprojmëkështu për të
qenënëpërputhje me këtëligj ose me rregullat për kartat e kreditit; ose kur
besojmë, duke u bazuar vetëm nëgjykimin tonë, se publikimi i tëdhënave
personale ështëdiçka e nevojshme ose e përshtatshme për tëparandaluar dëmet
fizike ose humbjet financiare; ose për tëraportuar aktivitetet e dyshuara si të
jashtëligjshme apo për tëhetuar shkeljet e njëmarrëveshjeje tëpërdoruesit;
për tëmbrojtur interesat jetësor tënjëpersoni;
tëmbrojtur pronën, Shërbimet dhe tëdrejtat tona ligjore;
për tëlehtësuar blerjen ose shitjen e tëgjithëapo tënjëpjese tëbiznesit tëPayPal;
nëlidhje me transportin dhe shërbimet e lidhura me të, për blerjet e bëra duke
përdorur njëShërbim;
për tëndihmuar nëvlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut dhe për tëparandaluar
mashtrimet e bëra kundrejt nesh ose Përdoruesve tanë, si dhe mashtrimet që
përfshijnëFaqet ose përdorimin e Shërbimeve tona, duke përfshirëmashtrimet që
ndodhin nëose përfshijnëpartnerët tanëtëbiznesit, sipërmarrjet strategjike, ose
individëdhe tregtarëtëtjerë;
me partnerët bankarë, nëpërputhje me kërkesat e rregullave tëshoqatës sëkartës
për përfshirjen nëlistën e tyre tëtregtarëve tëlarguar;
për agjencitëe mbledhjes dhe raportimit tëkreditit;
për kompanitë, me tëcilat synojmëtëbashkohemi apo tëna blejnë; dhe
për tëmbështetur funksionet tona tëauditit, tëpajtueshmërisëdhe tëqeverisjes së
korporatës.

Me pëlqimin tuaj: Ne do t'i ndajmëtëdhënat tuaja personale si dhe informacione tëtjera
edhe me miratimin ose udhëzimin tuaj, për shembull nëse ju autorizoni njëlidhje të
llogarisëme njëllogari ose platformëtënjëpale tëtretë.
Për mëtepër, PayPal mund t'u japëtëdhëna statistikore tëgrumbulluara palëve tëtreta,
duke përfshirëbiznese dhe anëtarëtëtjerëtëpublikut, lidhur me faktin se si, kur dhe pse
Përdoruesit vizitojnëFaqet tona dhe përdorin Shërbimet tona. Këto tëdhëna nuk do t'ju

identifikojnëpersonalisht dhe as nuk do tëjapin informacione rreth përdorimit tëFaqeve
ose Shërbimeve nga ana juaj. Ne nuk i ndajmëtëdhënat tuaja personale me palëtëtreta
për qëllimet e tyre tëmarketingut, pa marrëpëlqimin tuaj.

6. Si punojmëme shërbime dhe platforma tëtjera?
Njëpërfitim i konsiderueshëm dhe risi e Shërbimeve tëPayPal ështëse mund ta lidhni
Llogarinëtuaj me njëllogari ose platformëtënjëpale tëtretë. Për qëllime tëkësaj
Deklarate privatësie, “lidhje llogarie” me një palë të tretë është një lidhje e autorizuar ose
e lejuar prej jush, ndërmjet Llogarisësuaj dhe njëllogarie jo nëPayPal, instrumenti
pagese ose platforme, nën kontrollin ose posedimin tuaj tëligjshëm. Kur autorizoni një
lidhje tëtillë, PayPal dhe pala e tretëdo tëshkëmbejnëdrejtpërdrejt tëdhënat tuaja
personale dhe informacione tëtjera. Nëshembujt e lidhjeve tëllogarive përfshihen:
•
•

•

lidhja e Llogarisësuaj me njëllogari nëmedia sociale ose me njëshërbim për
shkëmbimin e mesazheve sociale;
lidhja e Llogarisësuaj me njëkompani palëtëtretëtëmbledhjes sëtëdhënave
ose me njëkompani shërbimesh financiare, nërast se i jepni kësaj kompanie
kredencialet e hyrjes nëllogari; ose
përdorimi i Llogarisësuaj për tëkryer pagesa ndaj njëtregtari ose për tëlejuar një
tregtar qëtëfaturojëLlogarinëtuaj.

Nëse zgjidhni tëkrijoni njëlidhje llogarie, ne mund tëmarrim informacione nga pala e
tretërreth jush ose përdorimit tëshërbimit tëpalës sëtretënga ana juaj. Për shembull,
nëse e lidhni Llogarinëtuaj me njëllogari nëmedia sociale, ne do tëmarrim tëdhëna
personale nga ofruesi i medias sociale, përmes lidhjes sëllogarisë. Nëse e lidhni
Llogarinëtuaj me llogari tëtjera financiare, drejtpërdrejt apo përmes njëofruesi
shërbimesh palëtëtretë, ne mund tëkemi akses te tëdhënat mbi gjendjen e llogarisësuaj
dhe te tëdhënat e transaksioneve, tëtilla si blerjet dhe transferimet e fondeve. Tëgjitha
informacionet e tilla tëmarra nga njëpalëe tretëpërmes njëlidhjeje llogarie do të
përdoren nëpërputhje me këtëDeklaratëprivatësie.
Informacionet qëne ndajmëme njëpalëtëtretëbazuar nënjëlidhje llogarie do të
përdoren dhe publikohen nëpërputhje me praktikat e privatësisëtëkësaj pale tëtretë.
Përpara se tëautorizoni njëlidhje llogarie, ju duhet tëshqyrtoni njoftimin e privatësisëtë
çdo pale tëtretëqëdo tëpërfitojëakses nëtëdhënat tuaja personale nëkuadër tëlidhjes
sëllogarisë. Për shembull, tëdhënat personale qëPayPal ndan me njëllogari ose
platformëtënjëpale tëtretë, si p.sh. me njëllogari nëmedia sociale, mund tëndahen me
disa palëtëtjera, duke përfshirëpublikun e gjerë, nëvarësi tëpraktikave tëprivatësisësë
llogarisëose platformës.

7. Si i përdorim kukit dhe teknologjitëe gjurmimit?
Kur ju vizitoni Faqet ose përdorni Shërbimet tona, apo kur vizitoni njëfaqe interneti të
njëpale tëtretëpër tëcilën ofrojmëShërbime nga interneti, atëherëne, partnerët tanëtë
biznesit dhe shitësit mund tëpërdorim kuki dhe teknologji tëtjera gjurmimi (bashkërisht,

“Kuki”) për t'ju njohur si Përdorues dhe për të personalizuar përvojat tuaja në internet,
Shërbimet qëpërdorni, si dhe përmbajtje dhe reklama tëtjera nëinternet; për tëmatur
efikasitetin e reklamave dhe për tëanalizuar tëdhënat; si dhe për tëzbutur rrezikun, për
tëparandaluar mashtrimet potenciale dhe për tëpromovuar besimin dhe sigurinënëFaqet
dhe Shërbimet tona. Disa aspekte dhe tipare tëShërbimeve dhe Faqeve tona janëtë
disponueshme vetëm përmes përdorimit tëkukive, prandaj çaktivizimi ose refuzimi i tyre
mund tëkufizojëose tëbëjëtëpamundur përdorimin e Faqeve dhe Shërbimeve.
Mos gjurmo (DNT) ështënjëcilësim opsional nëshfletues qëju lejon tëshprehni
preferencat tuaja lidhur me gjurmimin nga reklamuesit dhe tëtjera palëtëtreta. Ne nuk u
përgjigjemi sinjaleve DNT.
Rishikoni Deklaratën tonëpër kukit dhe teknologjitëe gjurmimit për tëmësuar mëshumë
rreth mënyrës se si i përdorim kukit.

8. Cilat janëzgjedhjet e privatësisëqëkeni nëdispozicion?
Ju mund tëzgjidhni nga komunikimet dhe praktikat e privatësisëtëpërshkruara nëkëtë
Deklaratëprivatësie. Shumënga zgjedhjet tuaja mund tëshpjegohen nëmomentin e
regjistrimit ose përdorimit tënjëShërbimi, ose kur përdorni njëFaqe. Gjatëpërvojave të
përdorimit tëShërbimeve, mund t'ju jepen udhëzime dhe ndihmë.
•

•

•

Zgjidhjet qëkanëtëbëjnëme mbledhjen e tëdhënave personale
o Tëdhënat personale. Ju mund tërefuzoni dhënien e tëdhënave personale
kur ato ju kërkohen nga PayPal, por nëse veproni kështu, disa ose tëgjitha
Shërbimet mund tëjenëtëpadisponueshme për ju.
o Vendndodhja dhe informacione tëtjera nënivelin e pajisjes. Pajisja që
përdorni për tëaksesuar Faqet ose Shërbimet mund tëmbledhë
informacione rreth jush, duke përfshirëtëdhënat e vendndodhjes
gjeografike dhe tëdhëna mbi përdorimin e realizuar nga Përdoruesi, të
cilat mund tëmblidhen dhe tëpërdoren mëpas nga PayPal. Për tëdhëna
rreth mundësisësuaj për tëkufizuar mbledhjen dhe përdorimin e këtyre
informacioneve, përdorni cilësimet e disponueshme nëpajisje.
Zgjidhjet qëlidhen me përdorimin tonëtëtëdhënave tuaja personale
o Shërbime tëpersonalizuara tëofruara nga PayPal nëshërbimet dhe faqet e
internetit tëpalëve tëtreta. Ju mund tëmenaxhoni preferencat tuaja për
shërbime tëtjera tëPayPal, tëcilat janëtëpersonalizuara dhe ju ofrohen
përmes Llogarisësuaj nga faqe interneti palëtëtreta. Ne mund t'ju japim
gjithashtu udhëzime dhe ndihmësesi tëmenaxhoni preferencat tuaja gjatë
përvojës sëpërdorimit tëShërbimit.
o Gjetja e personave tëtjerëdhe lidhja me ta. Nëse ështëe mundur, ju mund
tëmenaxhoni preferencat tuaja për tëgjetur persona tëtjerëdhe për t'u
lidhur me ta nga llogaria e Shërbimit qëpërdorni.
Zgjidhjet qëkanëtëbëjnëme Lidhjet e llogarisë
o Nëse autorizoni njëlidhje llogarie me njëllogari ose platformëtëpalës së
tretë, si p.sh. me njëllogari nëmedia sociale, mund tëjeni nëgjendje të

•

•

•

menaxhoni preferencat tuaja tëlidhjes nga llogaria juaj ose nga llogaria
apo platforma e palës sëtretë. Për mëtepër informacione rreth zgjedhjeve
tëdisponueshme, referojuni njoftimit tëprivatësisëqërregullon
platformën e palës sëtretë.
Zgjedhjet qëkanëtëbëjnëme kukit
• Ju mund tëkeni opsione nëdispozicion për tëmenaxhuar preferencat tuaja
për kukit. Për shembull, pajisja me internet ose shfletuesi juaj mund t'ju
lejojëfshirjen, çaktivizimin ose bllokimin e disa kukive ose teknologjive të
tjera tëgjurmimit. Mund tëmësoni mëtepër duke vizituar
AboutCookies.org. Ju mund tëzgjidhni t'i aktivizoni këto opsione, por
aktivizimi i tyre mund t'ju pengojëqëtëpërdorni shumëprej tipareve dhe
funksioneve thelbësore tëdisponueshme nënjëShërbim ose Faqe.
• Ju mund tëkeni njëopsion lidhur me përdorimin e kukive dhe teknologjive
tëtjera tëgjurmimit kur përdorni njëShërbim ose kur vizitoni pjesëtënjë
Faqeje. Për shembull, mund t'ju kërkohet tëzgjidhni nëse dëshironi që
Shërbimi ose Faqja të"mbajëmend" elemente tëcaktuara rreth jush, dhe në
këtërast, ne do tëpërdorim kuki dhe teknologji tëtjera gjurmimi deri në
shkallën e lejuar prej jush.
• Ju mund tëmësoni mëtepër rreth kukive dhe teknologjive tëtjera të
gjurmimit duke vizituar faqen "Deklaratëmbi kukit dhe teknologjitëe
gjurmimit".
Zgjidhjet qëlidhen me regjistrimin tuaj dhe informacionin mbi llogarinë
o Nëse keni njëLlogari, nëpërgjithësi mund tërishikoni dhe modifikoni të
dhënat personale duke u identifikuar dhe duke përditësuar informacionin
nëmënyrëdirekte ose duke na kontaktuar. Na kontaktoni nëse nuk keni
njëllogari ose nëse keni pyetje rreth informacionit mbi llogarinëtuaj ose
tëdhënave tëtjera personale.
Zgjedhjet qëkanëtëbëjnëme komunikimin
o Njoftimet, paralajmërimet dhe përditësimet nga Ne:
o Marketingu: Ne mund t'ju dërgojmëpërmbajtje marketingu rreth
Faqeve, Shërbimeve, produkteve tona, produkteve qëne ofrojmë
nëbashkëpunim me institucione financiare, si dhe produkteve dhe
shërbimeve tëpalëve tëtreta qënuk janëtëlidhura dhe anëtarëve
tëgrupit tëkorporatës sëPayPal, përmes kanaleve tëndryshme të
komunikimit, si për shembull përmes email-it, tekstit, dritareve
kërcyese, njoftimeve automatike dhe aplikacioneve për
shkëmbimin e mesazheve. Ju mund tërefuzoni marrjen e këtyre
informacioneve tëmarketingut duke ndjekur udhëzimet në
komunikimet e marra. Nëse keni njëllogari te ne, mund të
përshtatni gjithashtu preferencat tuaja tëkomunikimit në
parametrat e Llogarisësuaj. Për sa u përket mesazheve tëdërguara
përmes njoftimeve automatike, ju mund t'i menaxhoni preferencat
nëpajisjen tuaj.
o Informuese dhe tëtjera: Ne do t'ju dërgojmëkomunikime që
konsiderohen tënevojshme ose tëdomosdoshme për t'iu
transmetuar përdoruesve tëshërbimeve tona, njoftime që

përmbajnëinformacione tërëndësishme dhe komunikime tëtjera
qëju kërkoni nga ne. Ju nuk mund ta refuzoni marrjen e këtyre
komunikimeve. Megjithatë, mund tëpërshtatni mënyrën dhe
formatin e marrjes sëkëtyre njoftimeve.

9. Cilat janëtëdrejtat tuaja?
Nëvarësi tëkufizimeve tëpërcaktuara nëligjet për mbrojtjen e tëdhënave, ju keni disa të
drejta nëlidhje me tëdhënat tuaja personale. Ju keni tëdrejtën tëkërkoni hyrje nëtë
dhënat tuaja, korrigjimin dhe transportueshmërinëe tëdhënave. Na kontaktoni nëse
dëshironi tëushtroni këto tëdrejta.
Ju mund tëkeni tëdrejtën tërishikoni vendimmarrjen e automatizuar. Gjithashtu, mund
tërevokoni pëlqimin. Revokimi i pëlqimit tuaj mund tëndikojënëaftësinëtonëpër t'ju
ofruar shërbime. Nëse dëshironi tëushtroni ndonjënga tëdrejtat tuaja, na kontaktoni.
Nëse dëshironi tëplotësoni njëkërkesëpër akses nëtëgjitha tëdhënat personale që
PayPal mban nëlidhje me ju, mos harroni se mund t'ju kërkohet tëvërtetoni identitetin
tuaj.
Nëse keni njëllogari me ndonjënga shërbimet tona, nëpërgjithësi do tëjeni nëgjendje të
rishikoni dhe tëmodifikoni tëdhënat personale nëllogari duke aksesuar llogarinëdhe
duke përditësuar informacionin drejtpërdrejt. Gjithashtu, mund tëna kontaktoni nëse nuk
keni njëllogari ose nëse keni pyetje rreth informacionit mbi llogarinëose tëdhënave të
tjera personale.

10. Si i mbrojmëtëdhënat tuaja personale?
Ne përdorim masa tësigurisëteknike, fizike dhe administrative, tëcilat janëkonceptuar
për tëofruar mbrojtje tëarsyeshme tëtëdhënave tuaja personale nga humbja,
keqpërdorimi, aksesi i paautorizuar, publikimi dhe tjetërsimi. Masat e sigurisëpërfshijnë
muret mbrojtëse, enkriptimin e tëdhënave, kontrollet e aksesit fizik nëqendrat tona tëtë
dhënave, si dhe kontrollet e autorizimit tëaksesit nëinformacione. Ndonëse ne jemi të
përkushtuar ndaj mbrojtjes sësistemeve dhe Shërbimeve tona, ju jeni përgjegjës për
mbrojtjen dhe ruajtjen e privatësisësëfjalëkalimeve dhe informacioneve tëregjistrimit të
Llogarisë/profilit tuaj, si dhe për tëverifikuar se tëdhënat personale qëne mbajmënë
lidhje me ju janëtësakta dhe tëpërditësuara. Ne nuk jemi përgjegjës për mbrojtjen e të
dhënave personale qëndajmëme njëpalëtëtretëbazuar nënjëlidhje llogarie qëju vetëe
keni autorizuar.

11. A mund t'i përdorin fëmijët shërbimet tona?
Faqet dhe Shërbimet nuk janëtësynuara për fëmijët nën moshën 13 vjeç. Ne nuk
mbledhim nëmënyrëtëvetëdijshme informacione, duke përfshirëtëdhëna personale,
nga fëmijëose individëtëtjerëqënuk kanëzotësinëjuridike për tëpërdorur Faqet dhe
Shërbimet tona. Nëse vihemi nëdijeni se kemi mbledhur tëdhëna personale nga një
fëmijënën moshën 13 vjeç, atëherëato do tëfshihen menjëherë, përveçrasteve kur jemi

ligjërisht tëdetyruar qët'i ruajmëkëto tëdhëna. Na kontaktoni nëse mendoni se kemi
mbledhur gabimisht ose joqëllimisht tëdhëna nga njëfëmijënën moshën 13 vjeç.

12. Çfarëtjetër duhet tëdini?
Ndryshime nëkëtëDeklaratëtëprivatësisë.
Kjo Deklaratëprivatësie mund tërishikohet herëpas here për tëpasqyruar ndryshimet në
biznesin, Faqet ose Shërbimet tona, apo nëligjet nëfuqi. Deklarata e rishikuar e
privatësisëhyn nëfuqi nëdatën e publikuar tëhyrjes nëfuqi.
Nëse versioni i rishikuar përmban njëndryshim thelbësor, ju do tënjoftoheni 30 ditë
përpara përmes njënjoftimi për ndryshimin tëpostuar nëseksionin "Përditësimet e
politikës" nëfaqen tonëtëinternetit. Gjithashtu, ne mund t'i njoftojmëpërdoruesit për
ndryshimin përmes email-it apo mënyrave tëtjera.
Transferimi i tëdhënave tuaja personale nështete tëtjera
Operacionet tona mbështeten nga njërrjet kompjuterësh, serverëtëbazuar nërenë
elektronike, si dhe nga infrastruktura dhe teknologji tëtjera informacioni, duke përfshirë,
por pa kufizim, ofruesit e shërbimeve palëtëtreta. Ne dhe ofruesit tanëtëshërbimeve
palëtëtreta ruajmëdhe përpunojmëtëdhënat tuaja personale nëShtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe mëgjerënëbotë. Ne do tëmbrojmëinformacionin tuaj siçpërshkruhet në
këtëDeklaratëprivatësie, nëse tëdhënat tuaja personale transferohen nështete tëtjera.
Duke përdorur Faqet dhe Shërbimet tona, ju miratoni transferimin e tëdhënave tuaja
personale nështete tëtjera, duke përfshirështete qëkanërregulla tëmbrojtjes sëtë
dhënave qëndryshojnënga rregullat nështetin tuaj. Ne nuk deklarojmëse Faqet dhe
Shërbimet tona janëtëpërshtatshme apo tëdisponueshme nëndonjëjuridiksion të
caktuar.

13. Na kontaktoni
Ju mund tëna kontaktoni nëse keni pyetje tëpërgjithshme rreth Deklaratës sonëtë
privatësisëdhe praktikave tona, ose nëse keni pyetje rreth informacionit mbi llogarinëose
tëdhënave tuaja personale.
Dëshirojmëtësigurohemi se pyetjet tuaja shkojnënëvendin e duhur:
•
•

Klikoni këtu për tëna kontaktuar lidhur me llogarinëtuaj ose transaksionet në
PayPal, ose lidhur me njëpagesëme kartëtërealizuar për njëtregtar.
Klikoni këtu për tëna kontaktuar nëlidhje me llogarinëtuaj nëXoom

Përgjegjësi për mbrojtjen e tëdhënave tona mund tëkontaktohet nëinternet ose me postë
nëadresën 5 Temasek Boulevard 09-01, Suntec Tower 5, Singapor 038985.

Nëse jeni rezident nëZonën Ekonomike Evropiane (ZEE), mund tëkontaktoni
përgjegjësin për mbrojtjen e tëdhënave nëLuksemburg, i cili vepron si përfaqësues i
PayPal-it, me postënëadresën PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24
Boulevard Royal L-2449, Luxembourg ose përmes internetit. Shënoni nëletrën tuaj
"drejtuar përgjegjësit për mbrojtjen e tëdhënave".

14. Përkufizimet
Llogari ështënjëllogari anëtari nëPayPal ose Xoom.
Tëdhënat e pajisjes janëtëdhëna qëmund tëmblidhen automatikisht nga çdo pajisje e
përdorur për tëaksesuar Faqet ose Shërbimet. Këto tëdhëna mund tëpërfshijnë, por pa
kufizim, llojin e pajisjes suaj; lidhjet e pajisjes suaj me rrjetin; emrin e pajisjes; adresën e
IP-sësëpajisjes; tëdhënat për shfletuesin e uebit tëpajisjes dhe lidhjen me internetin që
po përdoret për tëaksesuar Faqen ose Shërbimet; tëdhënat e vendndodhjes gjeografike;
informacione për aplikacionet e shkarkuara nëpajisjen tuaj; dhe tëdhënat biometrike
(p.sh. Touch ID/Gjurma e gishtit për tëverifikuar identitetin tuaj).
Tëdhënat e vendndodhjes gjeografike janëtëdhëna qëpërcaktojnëme njësaktësi të
arsyeshme vendndodhjen tuaj, duke përdorur, për shembull, koordinatat e gjatësisëdhe
gjerësisëgjeografike tëpërftuara përmes GPS, Wi-Fi, ose trekëndëzimit tëpozicionit.
Disa prej Shërbimeve tona mund t'ju kërkojnëleje përpara se tëndajnëvendndodhjen tuaj
aktuale. Nëdisa prej Faqeve dhe Shërbimeve, ky informacion ështëi nevojshëm për të
ofruar njëprodukt ose shërbim tëcaktuar nëinternet. Nëse refuzoni mbledhjen e të
dhënave mbi vendndodhjen gjeografike, Faqet ose Shërbimet tona mund tëmos
funksionojnësiçduhet kur tëprovoni t'i përdorni.
PayPal ështëPayPal Pte. Ltd. dhe degët ose filialet. NëkëtëDeklaratëprivatësie,
ndonjëherëPayPal i referohemi si "ne", "neve" ose "jonë", nëvarësi tëkontekstit.
Tëdhënat personale janëinformacionet personale qëmund tëlidhen me njëperson të
identifikuar ose të identifikueshëm. Në “të dhënat personale” mund të përfshihet emri,
adresa postare (duke përfshirëadresat e faturimit dhe tëdorëzimit), numri i telefonit,
adresa e email-it, numri i kartës sëpagesës, informacione tëtjera financiare mbi
llogarinë, numri i llogarisë, data e lindjes dhe kredencialet e lëshuara nga qeveria (p.sh.
numri i patentës, numri i ID-së, pasaporta, numri i sigurimeve shoqërore dhe ID-ja e
tatimpaguesit). Tëdhënat personale nuk përfshijnëinformacione qënuk identifikojnënjë
përdorues tëcaktuar.
Proces ështëçdo metodëose mënyrëpër trajtimin e tëdhënave personale ose grupeve të
tëdhënave personale, me mjete tëautomatizuara ose jo, tëtilla si mbledhja, regjistrimi,
organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose tjetërsimi, marrja dhe konsultimi,
publikimi përmes transmetimit, shpërndarja ose vënia nëdispozicion nëmënyra tëtjera,
harmonizimi ose bashkimi, kufizimi, fshirja dhe shkatërrimi i tëdhënave personale.

Shërbimet janëproduktet, shërbimet, përmbajtja, tiparet, teknologjitëose funksionet dhe
tëgjitha faqet e internetit, aplikacionet dhe shërbimet e lidhura me to qëju ofrohen nga
PayPal ose Xoom.
Faqet janëfaqet e internetit, aplikacionet nëcelular, platformat zyrtare nëmedia sociale
ose instrumentet e tjera nëinternet përmes sëcilave PayPal ofron Shërbimet dhe nëtë
cilat ështëpostuar ose ndodhet lidhja për te kjo Deklarate privatësie.
Tëdhëna teknike mbi përdorimin janëinformacionet qëmbledhim nga telefoni,
kompjuteri ose pajisje tëtjera qëju përdorni për tëaksesuar Faqet ose Shërbimet. Të
dhënat teknike mbi përdorimin na tregojnëse si ju i përdorni Faqet dhe Shërbimet, si
p.sh. çfarëkeni parëose kërkuar nëFaqe dhe si i përdorni Shërbimet tona, duke përfshirë
adresën tuaj tëIP-së, statistikat lidhur me mënyrën e ngarkimit ose shikimit tëfaqeve,
faqet e internetit qëkeni vizituar përpara se tëvini nëFaqet tona, si dhe përdorime dhe
informacione tëtjera tëshfletimit tëmbledhura përmes Kukive.
Përdorues ështënjëindivid qëpërdor Shërbimet ose akseson Faqet.

15. Informacione shtesë
Informacionet e dhëna nëkëtëseksion mund tëjenëspecifike për klientët nëvarësi të
rajonit tuaj, ose janëinformacione qëi jepen PayPal nga palëtëtreta me tëcilat mund të
ndërveproni kur përdorni Shërbimet. Na kontaktoni nëse keni pyetje rreth detajeve në
këtëseksion.
Google ReCaptcha
Paypal përdor ReCaptcha nëFaqet dhe Shërbimet e saj. Përdorimi i ReCaptcha nga ana
juaj ështësubjekt i Politikës sëprivatësisëdhe Kushteve tëpërdorimit tëGoogle.
ReCaptcha përdoret vetëm kundër postës sëpadëshiruar dhe abuzimit.

