Kushte të përgjithshme të Llogaria Ime dhe mënyra e përdorimit.
Shoqëria One Telecommunications sh.a (me poshtë referuar si “ONE
TELECOMMUNICATIONS”) ka krijuar shërbimin Llogaria Ime ( më poshtë të referuar si
“Shërbimi”) i cili i mundëson klientit krijimin e një llogarie online dhe mundësinë e
personalizimit/lidhjes së kësaj llogarie me numrin ONE TELECOMMUNICATIONS për të
aksesuar online informacion si rimbushje kredit, kontroll të gjendjes dhe vlefshmërinë e këtij krediti,
gjithashtu paketat e aktivizuara dhe njësitë e mbetura për secilën për klientët me parapagesë. Kurse
për klientët me kontratë; informacion mbi plantarifimin dhe benefitet që përfshin, njësitë e mbetura,
informacion mbi faturat dhe mundësinë e pagesës online të tyre, aksesin, shikimin, kontrollin,
analizën e të dhënave statistikore si dhe pagesat për çdo telefonatë të kryer nga linja e tij telefonike,
nëpërmjet faqes tonë të internetit www.one.al/llogariaime .
Ky shërbim i ofrohet ekskluzivisht klientit, aplikimi i të cilit është miratuar paraprakisht nga
ONE TELECOMMUNICATIONS. Përdoruesi para çdo përdorimi të shërbimit është i
detyruar të lexojë rregullat dhe kushtet e përgjithshme të përdorimit dhe ti pranojë ato.
ONE TELECOMMUNICATIONS rezervon të drejtën, pa lajmërim paraprak, të ndryshojë në çdo
kohë sipas përcaktimit të saj, kushtet dhe rregullat nëpërmjet azhornimit të faqes së internetit në
fjalë. Në çdo rast, vetë përdorimi i këtij shërbimit nënkupton dhe pranimin e kushteve dhe të
rregullave sa më poshtë.
Në mënyrë për të siguruar kofidencialitetin dhe sigurinë e të dhënave, përdorimi u lejohet vetëm
personave të autorizuar të cilët duhet të krijojnë një llogari me adresën e tyre të emailit,
fjalëkalimin dhe emër e mbiemër. Përdoruesi deklaron se ai ka kontroll të plotë dhe ekskluziv
mbi e-mailin e tij personal.
Përdoruesi në mënyrë të pakushtëzuar deklaron sa më poshtë:
• Çdo informacion që i përcillet atij nëpërmjet këtij shërbimi kryhet vetëm për efekt shpejtësie.
• Përdoruesi është përgjegjës ekskluziv për ruajtjten e kodeve të përdorimit, gjithashtu është
përgjegjës për të gjitha veprimet e kryera duke përdorur kodin e sipërpërmendur dhe është i
detyruar të njoftojë ONE TELECOMMUNICATIONS për çdo përdorim të paautorizuar dhe çdo
shkelje të mundshme të sigurisë (duke përfshirë dhe dyshimet për shkelje të sigurisë). ONE
TELECOMMUNICATIONS nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi ligjore dhe dëm të mundshëm
që mund të vijë si pasojë e këtyre veprimeve, përdorimit ilegal dhe të paautorizuar nga palë të
treta. ONE TELECOMMUNICATIONS gjithashtu ruan të drejtën të kërkojë kompensim për
dëme të mundshme të cilat rezultojnë nga përdorimi i paautorizuar ose i gabuar nga ana e
përdoruesit.
• Aksesi për këtë shërbim i jepet vetëm përfaqësuesit të autorizuar të kompanisë ose personave të
autorizuar prej tij. Këta përfaqësues konsiderohen të besuar dhe teknikisht të aftë për të ruajtur
konfidencialitetin e informacioneve ose të të dhënave të klientit, gjithnjë veprojnë nën

supervizimin e përfaqësuesit ligjor, janë njoftuar dhe kanë pranuar përgjegjësitë ligjore
respektive.

• Përveç markave të regjistruara, përmbajtja e shërbimit (psh marka, dokumenta me informacion
etj) i përket shoqërisë ONE TELECOMMUNICATIONS dhe mbrohet nga ligji Shqiptar si dhe
ligjet ndërkombëtare të copyright.
• Përdoruesi nuk do të kopjojë, riprodhojë, shesë ose të përfitojë çfarë do lloj avantazhi
komercial të mundshëm nëpërmjet përmbajtjes së këtij shërbimi. Përdoruesi gjithashtu bie dakort
të mos transmetojë asnjë informacion, të bëjë të ditur ose publike ndonjë të dhënë të përfituar
nga përdorimi i shërbimit tek palë të treta dhe ti bindet të gjithë ligjeve përkatëse në lidhje me
sigurinë, mbrojtjen dhe konfidencialitentin e informacioneve. Përdoruesi gjithashtu deklaron se
ai ka njoftuar (ose do të njoftojë) me anë të mjeteve që ka në dispozicion, të gjithë përdoruesit
final përkatës, të cilëve ai është duke u marrë dhe përpunuar të dhënat e telefonatave të tyre.
• Përmbajtja e këtyre kushteve dhe afateve mbrohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Ligji
Nr.9887/2008, i ndryshuar “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale” në veçanti. Të gjitha të
drejtat janë të Rezervuara. Në mënyrë të veçantë, riprintimi i përmbajtjes, duke e bërë
përmbajtjen publikisht të aksesueshme, veçanërisht duke e ripostuar në faqe të tjera interneti dhe
shërbime në rrjet, duke vendosur kështu një lidhje për tek faqja e ONE
TELECOMMUNICATIONS , si dhe riprodhimi i përmbajtjes me të gjitha llojet e publikimit të
të dhënave, p.sh., CD-ROM, DVD-ROM, etj., qoftë edhe pjesë të përmbajtjes, lejohet vetëm pas
aprovimit dhe autorizimit me shkrim nga ONE TELECOMMUNICATIONS. ONE
TELECOMMUNICATIONS nuk mban asnjë përgjegjësi mbi përmbajtjen e faqeve të internetit
që aksesohen përmes lidhjeve të jashtme dhe për atë përmbajtje që, në mënyrë të qartë ose të
nënkuptuar, karakterizohet si përmbajtje e palëve të treta, p.sh., njoftimet mbi të drejtën e autorit
ose përmes markës tregtare. Ky kufizim i përgjegjësive zbatohet edhe për përmbajtjen e palëve
të treta që lidhet me këtë faqe interneti.
Shërbimi Llogaria ime është në pronësi të ONE TELECOMMUNICATIONS; Ju pranoni se
titulli dhe të drejtat e plota të pronësisë për Shërbimin do të mbeten nën pronësinë ekskluzive të
ONE TELECOMMUNICATIONS dhe Ju nuk do të tentoni të kopjoni, modifikoni, ndryshoni
Shërbimin në asnjë mënyrë apo të nën-liçensoni apo jepni me qira Shërbimin Llogaria ime.
• Informacionet e ofruara nga shërbimi në asnjë mënyrë nuk duhet të konsiderohen si fatura
zyrtare, ose të kufizojnë ONE TELECOMMUNICATIONS në çfardo mënyre, nuk do të
pranohen si provë në çfardo lloj transaksioni ndërmjet përdoruesit dhe ONE
TELECOMMUNICATIONS dhe nuk janë të pranueshme nga asnjë gjykatë. Informacioni i
ofruar ose informacioni që mund të gjenerohet duke zgjedhur opsionet të duhura, përdoren
vetëm për efekte informimi. Çdo manipulim i mëtejshëm i informacionit është përtej qëllimit të
këtij shërbimi dhe përdoruesi është i vetmi përgjegjës për këtë.
• ONE TELECOMMUNICATIONS nuk është përgjegjëse në rast se palë të tjera të
pautorizuara përdorin shërbimin ose kur ky shërbim preket nga viruset. Në çdo rast ONE

TELECOMMUNICATIONS ruan të drejtën të modifikojë ose të përfundojë përkohësisht ose
përfundimisht të gjithë ose një pjesë të shërbimit pa asnjë njoftim paraprak kundrejt përdoruesit.

• Gjeni këtu më tepër informacion në lidhje me mënyrën se si ONE
TELECOMMUNICATIONS mund të përdorë informacionin personal qe ju keni ofruar gjatë
proçesit të porosisë tuaj në këtë faqe si dhe hollësitë mbi të drejtat tuaja mbi këtë informacion.
Duke përdorur këtë faqe ju pranoni se do të jepni vetëm informacion të saktë dhe të plotë kur ju
kërkohet https://www.one.al/kodi-i-privatesise/.
Në të gjitha rastet e tjera, “Marrëveshjet e Përgjithshme dhe të Veçanta të Përdoruesve të ONE
TELECOMMUNICATIONS ” qëndrojnë në fuqi dhe përdoruesi deklaron që është në dijeni dhe i
pranon ato.
Për këto Kushte të Përgjithshme për përdorimin e Shërbimit Llogaria ime do të zbatohet ligji
Shqiptar. Palët i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave Shqiptare.

