o Pëlqim
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës
që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe
Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale
të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe
përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e
kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më
kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të
shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara 1
përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.
* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing
direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në
atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha
informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht
i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale.
1

Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e
nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize
te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar në procesim
të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare,
përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta
të tilla.
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