Politika e Cookie
Njëlloj si në shumicën e faqeve të tjera të internetit, ne përdorim cookies dhe teknologji të
ngjashme që të na ndihmojnë të kuptojmë se si e përdorin njerëzit faqen tonë, në mënyrë që të
vijojmë ta përmirësojmë.
Google Analytics është një shërbim i ofruar nga Google, Inc. Ne përdorim Google Analytics dhe,
për pasojë, përdorim cookies statistikash që të na ndihmojnë të analizojmë se si përdoruesit
përdorin faqen tonë të webit. Këto cookies na japin të dhëna anonime, si për shembull në lidhje
me vizitat e një vizitori në faqe të ndryshme në sitin tonë. Ne përdorim cookies të
vazhdueshme. Ato qëndrojnë në kompjuterin tuaj kur ju jeni offline.
Cookies identifikojnë automatikisht shfletuesin tuaj në serverin tonë kur ju ndërveproni me
faqen tonë. Nëse ju preferoni të mos na lejoni të mbledhim informacionin “cookie” ju mund t’i
çaktivizoni cookies duke i fikur në shfletuesin tuaj.
Shfletuesit (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) i pranojnë automatikisht cookies. Ju
mund të ndryshoni parametrat në shfletuesin tuaj për të bllokuar ose fshirë cookies të ruajtura
në pajisjen tuaj përmes shfletuesit tuaj. Ju lutemi referojuni udhëzimeve të shfletuesit tuaj për
të mësuar më tepër për mënyrën se si të rregulloni ose modifikoni parametrat e shfletuesit tuaj.
Nëse zgjidhni të përdorni faqen tonë pa bllokuar ose çaktivizuar cookies, ju shfaqni pëlqimin e
përdorimit të cookies nga ana jonë (në dakordësi me këtë politikë dhe me pjesën tjetër të
Politikës së Privatësisë) të të dhënave që mbledhim duke përdorur këto teknologji.
Ju lutemi gjeni të listuara cookie-t që përdorim.

Karakteristika

Tipi

Emri

Funksioni

Të domosdoshme

Kjo faqe përdor platformën
Wordpress si një platformë për
menaxhimin e përmbajtjes.
Cookies përdoren për të
regjistruar ndërveprimet tuaja
me faqen dhe mbajnë mend
nëse ju lejoheni të aksesoni në
faqe të dedikuara që kërkojnë
autorizim. Informacioni i ruajtur
nga këto cookies nuk mund të
përdoret për qëllime komerciale.
Ato janë thelbësore në
funksionimin e duhur të faqes
dhe nëse ju i çaktivizoni, disa
prej karakteristikave të faqes
nuk do të funksionojnë më.

Funksionaliteti

Preference Cookies lejojnë
ruajtjen e zgjedhjeve dhe
preferencave të përdoruesit.
Këto cookies lejojnë ruajtjen e
gjuhës së zgjedhur dhe shfaqjen
e versionit të përshtatshëm për
shtetin tuaj.

