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DEKLARATË PËR DHËNIE TË PËLQIMIT PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE  

 

(Sipas nenit 11 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, "Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 

42/20 dhe 294/21) 

Unë, ________________________________________nënshkruesi/ja, me vullnet të lirë, konkret, 

të informuar dhe dëshirë të patjetërsueshme,  jap pëlqim që: 

     të dhënat e mia personale të përpunohen për qëllime të vlerësimit të kandidatëve të paraqitur 

dhe për përzgjedhjen e kandidatëve të cilët korrespondojnë me shpalljen e pozicionit të 

punës___________________________________ nga shpallja për punësim  nr. _____________ 

e vitit____________.  

      të dhënat e karrierës sime profesionale dhe përvojës së punës, shkathtësitë dhe njohuritë e 

fituara, integriteti dhe vlerat etike të kontrollohen dhe konfirmohen nga punëdhënësit e mi aktual 

dhe të mëparshëm, nga ana e personave të autorizuar të Bankës Popullore. 

Konfirmoj se jam i vetëdijshëm/ e vetëdijshme për mundësinë për të refuzuar dhënien e pëlqimit 

ose për të tërhequr pëlqimin në çdo kohë. Gjithashtu jam i vetëdijshëm/ e vetëdijshme se 

përpunimi është i ligjshëm deri në momentin e tërheqjes së pëlqimit tim. 

Pëlqimi zbatohet vetëm për qëllimet e rënditura për përpunim dhe kategoritë e rënditura të të 

dhënave personale. Të dhënat personale nuk mund të përpunohen për qëllime të tjera. 

Vendi / data: 

Nënshkrimi: 

 
 
 
 
 
 

 



Informacione në lidhje me përpunimin e të dhënave personale 
 

1. Qëllimi dhe baza ligjore për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale. 
Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale është përzgjedhja e kandidatit për punësim në Bankën 

Popullore. Të dhënat personale përpunohen në pajtim me Ligjin për Marrëdhënien e Punës dhe Ligjin për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 
2. Çfarë të dhënash personale mbledhim? 

Të dhënat personale përdoren ekskluzivisht për përpunimin e aplikimit për punësim në Bankën Popullore. 
Banka Popullore mund të përpunojë të dhëna personale për: identifikim, kontakt, shtetësi, karrierë 

profesionale dhe përvojë pune, stazh pune, arsimim të fituar, aftësi dhe njohuri profesionale, njohuri të 
gjuhës së huaj dhe punë me kompjuter, ndalesë të pashqiptuar për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës. 

3. Kush ka qasje deri te të dhënat tuaja personale? 
Punëtorët e autorizuar në Bankën Popullore kryejnë përpunimin e të dhënave personale. 

4. Koha e ruajtjes së të dhënave personale të mbledhura. 
Të dhënat personale përpunohen në pajtim me Ligjin për Marrëdhënien e Punës dhe Ligjin për Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale. Të dhënat të cilat i mbledhim ruhen në pajtim me ligjin, respektivisht për dy vjet 

pas përfundimit të shpalljes. 
5. Cilat janë të drejtat Tuaja? 

Nëse i keni dhënë pëqlim Bankës Popullore për përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju keni të drejtë 
ta tërhiqni pëlqimin në çdo kohë, pa ndikuar kjo në ligjshmërinë e përpunimit i cili është bazuar në pëlqimin 

para se të tërhiqej. Më shumë informata për të drejtat tuaja mund të mësoni përmes Politikës së Privatësisë 
të publikuar në faqen e internetit të Bankës Popullore. 

6. Kush është kontrolluesi i të dhënave dhe si t'i ushtroni të drejtat tuaja? 

Kontrolluesi i të dhënave personale është 
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Bul. “Kuzman Josifovski-Pitu” nr. 1, 1000, Shkup 
 

Për informacion shtesë dhe/ose ushtrimin e të drejtave Tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund 

të kontaktoni me  zyrtarët e mbrojtjes së të dhënave personale:  
 

Lihnida Sajkova-Xhukleska, telefoni për kontakt: 02 3108 233 ose  
Adnan Ajdini, telefoni për kontakt: 02 3108 110;  

Posta elektronike: ozlp@nbrm.mk, ose  

me shkrim në adresën postare: 
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Bul. "Kuzman Josifovski-Pitu“ nr.1 
1000 Shkup 

 
 

Nëse vlersoni se mënyra në të cilën Banka Popullore i përpunon të dhënat tuaja personale bie ndesh me 

dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund të paraqitni kërkesë deri te Agjencia për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale si organ mbikëqyrës. 
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