
 

 
 

COOKIES 
         Përditësuar: 01/03/2022  

 
Ky njoftim shpjegon se çfarë janë cookies, përdorimin e tyre dhe mundësinë tuaj për t’i larguar apo pranuar ato. 
Ky njoftim vlen për webfaqen zyrtare të Bankës për Biznes me domenin www.bpbbank.com. 
 

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në shfletuesin e përdoruesit. Cookies përmbajnë një kod 
identifikues unik të njohur si cookie ID i cili përmban një varg karakteresh që faqet e internetit dhe serverët i 
lidhin me shfletuesin në të cilin ruhet cookie-ja. Kjo i lejon faqeve të internetit dhe serverët të dallojnë 
shfletuesin nga shfletuesit e tjerë që ruajnë cookies të ndryshëm dhe të njohin çdo shfletues me ID-në e tij unike 
të cookie-së. 

Cookies janë krijuar për të qenë një mekanizëm i besueshëm për faqet e internetit, për të kujtuar informacionin 
ose për të regjistruar aktivitetin e shfletimit të vizitorëve. Për shembull, nëse vendosni preferenca në një faqe 
interneti, cookies e lejon faqen e internetit të kujtojë preferencat tuaja herën tjetër që do ta vizitoni. Ose nëse 
identifikoheni në një faqe interneti, faqja e internetit mund të përdorë cookie-në për të njohur shfletuesin tuaj 
më vonë, në mënyrë që të mos keni nevojë të identifikoheni përsëri. Të gjitha këto veprime varen nga 
informacioni i ruajtur në cookie. 

Cookies zakonisht kategorizohen në varësi të qëndrueshmërisë dhe origjinës së tyre, disa cookie janë të 
përkohshme dhe do të zhduken kur shfletuesi të mbyllet; të tjerët janë të qëndrueshme dhe do të qëndrojnë 
shfletuesi i vizitorit për ca kohë.  

Tutje, ashtu si shumica e faqeve të internetit, edhe webfaqja jonë e Bankës përdor cookies, të cilat janë të 
listuara në tabelën e mëposhtme:  

Cookie Domeni Lloji ⇅ Përshkrimi Kohëzgjatja 

_fbp .bpbbank.com Reklamim Kjo cookie është vendosur nga Facebook për të shfaqur 
reklama kur jeni në Facebook ose në një platformë digjitale 
të mundësuar nga reklamat në Facebook, pasi vizitoni 
faqen e internetit. 

3 muaj 

fr .facebook.com Reklamim Facebook e vendos këtë "cookie" për t'u shfaqur 
përdoruesve reklama përkatëse duke gjurmuar sjelljen e 
përdoruesve në web, në sajtet që kanë pikselin e Facebook 
ose shtojcën sociale të Facebook. 

3 muaj 

_ga .bpbbank.com Analitike _ga cookie, instaluar nga Google Analytics, llogarit të 
dhënat e vizitorëve, sesioneve dhe fushatës dhe gjithashtu 
mban gjurmët e përdorimit të faqes për raportin analitik të 
sajtit. Cookie ruan informacionin në mënyrë anonime dhe 
cakton një numër të krijuar rastësisht për të njohur 
vizitorët unikë. 

2 vjet 

_gid .bpbbank.com Analitike Instaluar nga Google Analytics, cookie _gid ruan 
informacione se si vizitorët përdorin një faqe interneti, 
duke krijuar gjithashtu një raport analitik të përformancës 
së sajtit. Disa nga të dhënat që mblidhen përfshijnë numrin 
e vizitorëve, burimin e tyre dhe faqet që ata vizitojnë në 
mënyrë anonime. 

1 ditë 

http://www.bpbbank.com/


 

 
 

Cookie Domeni Lloji ⇅ Përshkrimi Kohëzgjatja 

_gat_gtag_UA
_49111536_2 .bpbbank.com Analitike Vendosur nga Google për të dalluar përdoruesit. 1 minutë 

 
Gjatë përdorimit të webfaqes ju po ashtu mund të pranoni cookies nga palë të treta. 

Google Analytics është një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google, Inc. ("Google"), për të ofruar 
informacion se si përdoren faqet tona të internetit. Informacioni në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të 
internetit, duke përfshirë adresën tuaj IP, do t’i transmetohet dhe do të ruhet nga "Google", edhe në serverët 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

Më shumë informacion: http://www.google.com/policies/privacy/  

Videot YouTube 

YouTube përdoret nga faqja e internetit për të ruajtur dhe shfaqur përmbajtje në video. Cookies (YSC, Yt-remote-
cast- available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-
check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name) janë vendosur nga YouTube për të gjurmuar 
përdorimin e shërbimeve të tij.  Cookies tek YouTube instalohen vetëm kur ju shtypni play. 

Më shumë informacion: https://www.google.com/policies/privacy  

Lidhje të tjera të përgjithshme me faqet e jashtme të internetit, vizitorëve të web faqes iu ofrohet mundësia për 
të lundruar në një sërë faqesh interneti të jashtme ku banka është e pranishme. Kur vizitori zgjedh opsionin për 
të parë përmbajtjen nga faqet e internetit, ato hiqen nga faqja e bankës dhe kalojnë në një faqe tjetër, ku një 
shumëllojshmëri cookie-ve mund të përdoren gjatë vizitës. Banka nuk është përgjegjës për asnjë cookie të 
përdorur pasi vizitori të jetë larguar nga faqja e internetit e Bankës. 

Për më shumë informacion, ju referojuni politikave përkatëse të Privatësisë: 

Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation    

Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875  

YouTube - https://support.google.com/youtube/answer/2801895 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

 

PRANIMI DHE REFUZIMI I COOKIES 

Informacioni i mbledhur nga cookies është i qasshëm nga Kompania që redakton faqen (shih njoftimin e 
privatësisë për përpunimit e te dhënave personale në webfaqen e bankës) i cili shërben si ofrues i shërbimit. Në 
rastin e cookie-ve të palëve të treta, informacioni do të jetë i qasshëm për palën e tretë që menaxhon cookies. 

Tutje, për të hequr dorë nga gjurmimi nga Google Analytics në të gjitha faqet e internetit vizitoni 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Ne nuk ndajmë informacionin e mbledhur nga cookies me asnjë palë të tretë përveç me Google siç është 
shpjeguar më sipër.  Nëse nuk jeni të interesuar për përparësitë qe ofron cookies, funksioni "Settings" i 
shfletuesit mund të japë udhëzime se si t’i bllokoni cookies të reja apo ose si të fshini cookies ekzistuese. 
Informacion shumë i dobishëm për cookies në përgjithësi mund të gjeni në:  www.allaboutcookies.org.  

http://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
https://support.google.com/youtube/answer/2801895
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/


 

 
 

Zyrtari i mbrojtjes së të dhënave i Bankës për Biznes mund të kontaktohet përmes e-mailit 
dataprotection@bpbbank.com  për më shumë informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale ose 
për të ushtruar të drejtat tuaja, siç janë edhe të përshkruara në Njoftimin e Privatësisë e publikuar në web faqen 
tonë.  

mailto:dataprotection@bpbbank.com

