
Informativë në bazë të nenit 13 të Rregullores UE 2016/679 (“GDPR”)  për trajtimin e të dhënave personale

1. Titullar i trajtimit
Ju informojmë që, në bazë të nenit 13 të GDPR, Grandi Navi Veloci S.p.A, i arritshëm nëpërmjet adresës 
direzione@pec.gnv.it., do të trajtojë të dhënat personale të furnizuara nga Ju nëpërmjet paraqitjes së ankesës ose më tej 
në fushën e menaxhimit të vetë ankesës, në cilësi të titullarit të trajtimit (në vijim  “Titullar” ose “Kompani”).

2. Përgjegjësi për mbrojtjen e të dhënave
Ju informojmë që Kompania ka emëruar përgjegjësin për mbrojtjen e të dhënave (“DPO”), i cili është në dispozicion 
për çdo informacion që i përket trajtimit të të dhënave Tuaja personale dhe është i arritshëm në adresën dpo@gnv.it.

3. Llojet e të dhënave objekt i trajtimit
Të dhënat e trajtuara mund të përfshijnë të dhëna të përgjithshme, si, në mënyrë më të thjeshtë, të dhënat personale 
(emër, mbiemër etj.) dhe kontaktet (numri i telefonit celular ose fiks, adresa e banimit, adresa e postës elektronike etj.) 
si dhe çdo informacione tjetër që Ju përket dhe që rezulton e përmbajtur në ankesë.

4. Qëllimi dhe baza ligjore e trajtimit
Të dhënat Tuaja personale do të trajtohen: 
a. me qëllimin e menaxhimit të ankesës Suaj; 
b. për të plotësuar nevojat e mundshme të mbrojtjes; 
c. për të përmbushur detyrime të mundshme ligjore të cilave u nënshtrohet Titullari.
Baza ligjore e trajtimit për qëllimin e treguar në shkronjën a) qëndron në nenin 6, parag. 1, shkronja b) e GDPR; për 
qëllimin e treguar në shkronjën b) në nenet 6, parag. 1, shkronja f) dhe 9, parag. 2, shkronja f) e GDPR; dhe në fund për 
qëllimin e treguar në shkronjën c) në nenet 6, parag. 1, shkronja c) e GDPR. 
Ju informojmë që miratimi i sipërpërmendur mund të revokohet në çdo moment dhe pa asnjë paragjykim mbi 
ligjshmërinë e trajtimit të kryer përpara revokimit të tij. 
Miratimi për trajtimin e të dhënave të tua personale për qëllimet e mësipërme kryhet sipas dëshirës por në defekt nuk do 
të jetë e mundur të vazhdohet me ankesën Tuaj. 
Është, gjithashtu, e mundur të verifikohet trajtimi i të dhënave personale të personave të tretë të cilëve Ju i referoheni në 
ankesë. Kundrejt kësaj hipoteze, Ju informojmë që Ju paraqiteni si titullar i lirë i trajtimit, duke marrë përsipër të gjitha 
detyrimet dhe përgjegjësitë e ligjit. Në këtë kuptim, Ju jepni, në këtë rast, eliminimin e çdo përgjegjësie kundrejt çdo 
mosmarrëveshje, pretendimi, kërkese dëmshpërblimi të dëmit si rrjedhojë e trajtimit etj, që mund të arrijnë Titullarit nga 
persona të tretë të dhënat e të cilëve janë trajtuar nëpërmjet miratimit Tuaj të lirë në shkelje të normave mbi mbrojtjen e 
të dhënave personale. Në çdo rast, nëse Ju furnizoni ose në çdo mënyre trajtoni të dhëna personale të personave të tretë, 
garantoni që tani, - duke marrë çdo përgjegjësi përkatëse - që kjo hipotezë e veçantë trajtimi bazohet mbi një bazë 
ligjore të përshtatshme që legjitimon trajtimin e informacioneve në fjalë. 
 
5. Modaliteti i trajtimit i të dhënave personale 
Trajtimi i të dhënave Tuaja personale do të kryhet nëpërmjet mbështetës dhe/ose instrumente informatike, manuale dhe/
ose telematike, me logjikë ngushtësisht të lidhur me qëllimin e trajtimit dhe megjithatë duke garantuar konfidencialitetin 
dhe sigurinë e vetë të dhënave dhe respektimin e detyrimeve të posaçme të parashikuara nga ligji.  

6. Marrësit e të dhënave personale 
Të dhënat Tuaja mund të ndahen me: 
1. subjekte që zakonisht veprojnë në cilësi të përgjegjësit të trajtimit sipas nenit 28 e GDPR; 
2. personelit të ngarkuar për trajtimin sipas neneve 29 e GDPR dhe 2-quaterdecies e D. Lgs. 196/2003 (“Kodi i 
Privacy”); 
3. persona, organe ose autoritete, përmbajtës të lirë të trajtimit, ndaj të cilëve është i detyrueshëm komunikimi i të 
dhënave Tuaja personale në bazë të dispozitave ligjore ose urdhrave të autoriteteve. 
Lista e përditësuar dhe e plotë i përgjegjësve mund të kërkohet nga Titullari në adresat e treguara më sipër. 
 
7. Transferimi i të dhënave extra UE 



Të dhënat tuaja mund të transferohen jashtë shtetit, në Shtete të Komunitetit Evropian ose në Shtete jashtë Komunitetit 
Evropian që kanë marrë një vendim mbi përshtatjen e tyre nga Komisioni, ose më tej në Shtete që nuk kanë marrë këtë 
vendim mbi përshtatjen e tyre, në përputhje dhe me kufizime te parashikuara nga nenet 44 - 49 të GDPR.
 
8. Ruajtja e të dhënave personale  
Të dhënat Tuaja personale do të ruhen vetëm për kohën e nevojshme për qëllimin për të cilin janë marrë, duke 
respektuar parimet e minimizimit dhe kufizimit të ruajtjes të parashikuara nga nenet 5, par. 1, shkronja c) dhe e) të 
GDPR. Është e mundur të merrni informacione më të shumta, sipas kërkesës, pranë Titullarit ose DPO në kontaktet e 
sipërpërmendura. 

9. Të drejtat Tuaja mbi privacy 
Ju keni të drejtë të hyni në çdo moment në të dhënat që Ju përkasin, si parashikohet në nenet 15-22 të GDPR. Në 
veçanti, mund të kërkoni korrigjimin, eliminimin, kufizimin e trajtimit të të dhënave në rastet e parashikuara nga neni 
18 i GDPR, revokimin e miratimit, të arrini transportimin e të dhënave që Ju përkasin në rastet e parashikuara nga neni 
20 i GDPR. 

Ju mund të formuloni një kërkesë për të kundërshtuar trajtimin e të dhënave tuaja sipas nenit 21 i GDPR në të cilin jepni 
përparësi shkaqeve që justifikojnë kundërshtimin: Titullari rezervohet të vlerësojë kërkesën tuaj, e cila nuk do të 
pranohet në rast të ekzistencës së motiveve të ligjshme bindëse për të vazhduar trajtimin dhe që mbizotërojnë mbi 
interesat, të drejtat dhe lirinë Tuaj.

Kërkesat duhet të kryhen me shkrim dhe të drejtohen Titullarit në kontaktet e mësipërme.

Nëse mendoni se trajtimi i të dhënave tuaja personale i kryer nga Titullari kryhet në shkelje me parashikimet e GDPR, 
Ju keni të drejtë të propozoni ankesë ndaj autoritetit të Garantit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si parashikohet 
nga neni 77 i vetë Rregullores, ose të ndërmerrni aktivitete gjyqësore pranë gjykatës përkatëse (neni 79 i GDPR). 


