SCOOLER - KUSHTET E PËRDORIMIT DHE TË PRIVATËSISË
KUSHTET E PËRDORIMIT
Mirësevini në Scooler. Jemi të lumtur që të kemi këtu, por këtu janë disa rregulla që duhet të
pranoni. Këto Kushte të përdorimit ("Termat") rregullojnë qasjen tuaj dhe përdorimin e Scooler
(tutje: shërbim); shërbimet mobile, website, dhe çdo softuer që ofrohet në ose në lidhje me të.
Qasja juaj në përdorimin e Scooler është i kushtëzuar me pranimin tuaj dhe pajtueshmërinë me
këto Kushte. Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto
Kushte. Nëse nuk keni moshë ligjore për të formuar një kontratë të detyrueshme (në shumë
vende, kjo është 18 vjeç), atëherë duhet të merrni prindin ose kujdestarin tuaj për të lexuar këto
kushte dhe të pranoni ato për ju, përpara se të përdorni Scooler ose të jepni ndonjë informacion
për ne. Ju lutemi ta rishikoni këtë marrëveshje me prindin ose kujdestarin tuaj, në mënyrë që ju
të dy të kuptoni se si funksionon Scooler dhe cilat kufizime zbatohen për përdorimin e kwsaj
platforme.
1. Informacion rreth nesh
Shërbimet operohen nga Scooler LLC.
Rr.Rexhep Mala 28A
10 000 Prishtinë, Kosovë
+386 49 23 23 53
info@scooler.io
2. Përdorimi i Shërbimit Tonë
Ju mund ta përdorni Scooler vetëm nëse jeni në gjendje të krijoni një kontratë të detyrueshme
me Scooler dhe vetëm në përputhje me këto Kushte dhe të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret
lokale, shtetërore, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Ndërsa Scooler përpiqet të krijojë përvojën më të mirë të mundshme, të gjitha aspektet e Scooler
janë subjekt i ndryshimit ose i eliminimit në diskrecionin e vetëm të Scooler.
Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimit që përdorni për të hyrë në Shërbimin dhe për çdo
aktivitet ose veprimtari nën fjalëkalimin tuaj. Ne ju inkurajojmë të përdorni fjalëkalime "të forta"
(që përdorin kombinimin e shkronjave të mëdha dhe të vogla, numrat dhe simbolet) me llogarinë
tuaj. Scooler nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëm që rrjedh nga dështimi juaj në
përputhje me këtë udhëzim. Ju duhet të njoftoni Scooler menjëherë për çdo shkelje të sigurisë
ose përdorimin e paautorizuar të llogarisë suaj.

3. Bazat e përdorimit të Scooler
Së pari, duhet të regjistroheni për një llogari dhe të zgjidhni një fjalëkalim dhe emrin e përdoruesit
("User ID Scooler"). Ju premtoni që të na jepni informacione të sakta, të plota dhe të azhurnuara
të regjistrimit për veten tuaj. Ju nuk mund të zgjidhni për ID-në tuaj të Scooler User një emër që
ju nuk keni të drejtat për të përdorur ose emrin e një personi tjetër me synimin për të imituar atë
person. Ju nuk mund ta transferoni llogarinë tuaj te dikush tjetër pa lejen tonë paraprake me
shkrim.
Nëse krijon një grup, Scooler do të krijojë një çelës të grupit për t'u përdorur me secilën grup që
administron. Për shembull, nëse dëshironi të krijoni një grup të mbyllur që ju përmban, si
instruktor dhe klasën tuaj të shkencave kompjuterike, do ta shpërndani çelësin e grupit vetëm
për ata anëtarë të grupit tuaj që dëshironi të shihni se çfarë po ndodhte brenda atij grupi si dhe
informimin e anëtarëve të atij grupi për të mos shpërndarë çelësin e grupit jashtë.
Ju premtoni që ta përdorni Scooler vetëm për përdorimin tuaj personal, të brendshëm, jokomercial, arsimor dhe vetëm në një mënyrë që përputhet me të gjitha ligjet që zbatohen për ju.
Nëse përdorimi i Scooler është i ndaluar nga ligjet në fuqi, atëherë nuk jeni i autorizuar të
përdorni shërbimin. Ne nuk mund dhe nuk do të jemi përgjegjës për ju duke përdorur shërbimin
në një mënyrë që thyen ligjin.
Ne përpunojmë informacion rreth jush në përputhje me politikën tonë të privatësisë. Kjo është
përshkruar në mënyrë më të detajuar në politikën tonë të privatësisë. Duke përdorur shërbimin
tonë, ju pranoni një përpunim të tillë dhe ju garantoni që të gjitha të dhënat e siguruara nga ju
janë të sakta dhe që ju keni pëlqimin e të gjithë atyre të cilëve u janë zbuluar të dhënat personale
për një përpunim të tillë të të dhënave të tyre personale.
Ne nuk garantojmë se faqja jonë do të jetë e sigurt ose pa bug ose viruse. Ju jeni përgjegjës për
konfigurimin e teknologjisë suaj të informacionit, programeve kompjuterike dhe platformës për
të hyrë në faqen tonë. Ju duhet të përdorni softuerin tuaj për mbrojtjen e virusit.
4. Rregullat
Ju nuk duhet të bëni ndonjë nga të mëposhtmet gjatë qasjes ose përdorimit të shërbimit: (i) të
përdorni Shërbimin për qëllime të paligjshme ose për promovimin e aktiviteteve të paligjshme;
(ii) krijojë ndonjë header të paketës TCP / IP ose ndonjë pjesë të informatave të kokës në çdo
email ose postim, ose në ndonjë mënyrë të përdorë shërbimin për të krijuar informacione të
ndryshuara, mashtruese ose false të identifikimit të burimit; ose (iii) të ndërhyjë ose të prishë
(ose të përpiqet ta bëjë këtë) aksesin e çdo përdoruesi, host ose rrjeti, duke përfshirë, pa kufizim,
dërgimin e të dhënave të pavlefshme, viruseve, krimbave, mbingarkesë, përmbytje, spamming,
ose duke shkruar krijimin e përmbajtjes (të përcaktuar më poshtë) në mënyrë të tillë që të
ndërhyjë ose të krijojë një barrë të panevojshme për shërbimin; (iv) të përdorë shërbimin për të
spamuar të gjithë; (v) akses ose ndërhyrje në zonat jopublike të shërbimit, sistemet kompjuterike
të Scooler-it ose serverat që drejtojnë shërbimin; (vi) të mbledhë ose të mbledhë çdo informacion
personalisht të identifikueshëm, duke përfshirë emrat e llogarisë, nga shërbimi; (vii) të imitoni
një person tjetër ose përndryshe ta paraqesni lidhjen tuaj me një person ose subjekt; (viii) hetimi,
skanimi ose testimi i ndjeshmërisë së ndonjë sistemi ose rrjeti ose shkelja ose anashkalimi i

masave të sigurisë ose të legalizimit që mund të përdorim për të parandaluar ose kufizuar qasjen
në shërbimin ose përdorimin e shërbimit ose përmbajtjes në të.
5. Përmbajtja dhe Pronësia Intelektuale
Materialet që shfaqen, futen ose krijohen në shërbim (duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm
në tekst, grafikë, artikuj, foto, imazhe, ilustrime, parashtrime të përdoruesve (të përcaktuara më
poshtë), etj), mbrohen nga të drejtën e autorit dhe ligjet e pronësisë intelektuale. Ju premtoni që
t'i përmbaheni të gjitha njoftimeve për të drejtën e autorit, rregullave të markës tregtare,
informacionit dhe kufizimeve të përmbajtura në cilëndo përmbajtje që përdorni përmes
shërbimit dhe nuk do të përdorni, kopjoni, riprodhoni, modifikoni, përktheni, publikoni,
transmetoni, transmetoni, shpërndani, (i) pa pëlqimin paraprak të pronarit të asaj përmbajtje ose
(ii) në një mënyrë që cenon të drejtat e dikujt tjetër (duke përfshirë Scooler), ngarkoni, shfaqni,
licenconi, shisni ose ndryshe shfrytëzoni për çfarëdo qëllimi . Për shembull, nëse dikush ka një
plan të vërtetë mësimor kreativ me ju në Scooler, kjo nuk do të thotë që ju mund ta printoni atë
dhe ta shpërndani te njerëzit e tjerë - përveç nëse pronari u lejon në mënyrë të veçantë që ju
mundeni.
6. Licenca e Scooler-it për Ju
Në varësi të këtyre kushteve, Scooler ju jep një licencë të gjithëpërfshirëse, joekskluzive, të
paqëndrueshme, të revokueshme, për të përdorur Shërbimin siç është dhënë nga Scooler vetëm
për përdorimin tuaj personal, jo-komercial.
Parashtresat tuaja të përdoruesit do të shihen nga përdorues të tjerë të Shërbimit. Ju duhet të
jepni vetëm Parashtresat e Përdoruesit që ju pëlqeni të ndani me të tjerët sipas këtyre Termave.
Scooler nuk merr asnjë përgjegjësi dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për çdo Dorëzim të Përdoruesit
që ju ose ndonjë përdorues tjetër ose postime të palës së tretë ose dërgon mbi Shërbimin. Ju do
të jeni i vetmi përgjegjës për paraqitjet tuaja personale të përdoruesit dhe pasojat e postimit ose
botimit të tyre. Ju e kuptoni dhe pranoni që çdo humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji që ndodh si
rezultat i përdorimit të çdo Dorëzimi të Përdoruesit që dërgoni, ngarkoni, shkarkoni, derdhni,
dërgoni, transmetoni, shfaqni ose Shërbimi, është vetëm përgjegjësia juaj. Ju e kuptoni se nëse
nuk keni të drejtë të dorëzoni Dorëzimin e Përdoruesit, publikimi dhe ri-publikimi i këtij Dorëzimi
të Përdoruesit mund t'ju nënshtrohet përgjegjësisë.
Scooler rezervon të drejtën e qasjes, fshirjes, leximit, ruajtjes dhe zbulimit të çdo informacioni,
siç ne mendojmë se është i nevojshëm për të (i) të përmbushë çdo ligj, rregullore, proces ligjor
ose kërkesë qeveritare, (ii) të zbatojë Termat, (iii) të zbulojë, parandalojë ose adresojë ndryshe
mashtrimin, sigurinë ose çështjet teknike, (iv) t'i përgjigjet kërkesave të mbështetjes së
përdoruesit, ose (v) të mbrojë të drejtat, pasurinë ose sigurinë e Scooler, përdoruesve të tij dhe
publikut.
7. Të drejtat e pronësisë
Të gjitha të drejtat, titulli dhe interesimi për dhe në shërbim (duke përjashtuar Dorëzimet e
Përdoruesit) janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e Scooler dhe licensuesve të saj. Të gjitha

materialet në të, përfshirë, pa kufizim, softëare, imazhe, tekst, grafikë, ilustrime, logot, patentat,
markat tregtare, markat e shërbimit, të drejtat e autorit, fotografitë, audio, videot, muzika dhe
të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale e Scooler dhe licensuesve të saj (duke përfshirë edhe
përdorues të tjerë që postojnë Përmbajtje në Shërbim). Përveç siç parashikohet shprehimisht
këtu, asgjë në këto Terma nuk ju jep të drejtën për të përdorur emrin e Scooler ose ndonjë nga
logot e Scooler, emrat e domain dhe veçoritë e tjera dalluese të markës.
Çdo reagim, koment ose sugjerim që mund të ofroni në lidhje me Shërbimin është tërësisht
vullnetar nga ana juaj dhe ne do të jemi të lirë të përdorim reagime, komente apo sugjerime të
tilla pa asnjë detyrim për ju.
8. Politika e Pronësisë Intelektuale
Duke përdorur Shërbimin tonë, ju pranoni që ju nuk do të postoni, shpërndani ose riprodhoni
ndonjë material të copyright, markave tregtare apo pronave të tjera intelektuale të ndonjë pale
tjetër, duke përfshirë dokumentet akademike dhe artikujt e ditarit pa pëlqimin e plotë me shkrim.
Ju duhet të rishikoni njoftimet për të drejtën e autorit, të publikoni një marrëveshje ose
informacione të tjera të aplikueshme për të siguruar që ju keni të drejtat e nevojshme për të
postuar, shpërndarë ose riprodhuar dokumentin akademik të zbatueshëm, ditarin ose materiale
të tjera në Shërbimet tona.
Njoftimi dhe Procesi i Përmbarimit për Kërkesën e Shkeljes së të Drejtave të Autorit dhe të
Tjerëve - Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale
Nëse besoni se çdo vepër e autorit ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale janë shkelur,
njoftimi juaj i shkeljes së pretenduar duhet të përcaktohet me shkrim dhe të na dërgohet në
adresën përcaktuar më poshtë:
Scooler LLC
Rr.Rexhep Mala 28A
10 000 Prishtinë, Kosovë
+386 49 23 23 53
info@scooler.io
Njoftimi juaj duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:
1. Një nënshkrim elektronik ose fizik i një personi të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit
të të drejtën e autorit;
2. Një përshkrim të veprës së autorit ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale që
pretendoni të keni është shkelur;
3. Një përshkrim ku materiali që pretendon se po cenon gjendet në faqen tonë të internetit;
4. Adresa juaj, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike;
5. Një deklaratë nga ju që keni besim të mirë se përdorimi i kontestuar nuk është i autorizuar
nga pronari i të drejtës së autorit, agjenti i saj, ose ligji; dhe

6. Një deklaratë nga ju, që është dëshmuar të tillë që mund të përdoret në procedurat gjyqësore,
se informacioni i mësipërm në njoftimin tuaj është i saktë dhe se ju jeni pronari i të drejtës së
autorit ose i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të së drejtës së autorit.
Ne do të reagojmë në mënyrë adekuate për çdo njoftim që përputhet në mënyrë të
konsiderueshme me detajet e përcaktuara më sipër. Kjo mund të përfshijë:
1. Heqja ose paaftësia e qasjes në materialin për të cilin pretendohet se cënon;
2. Dërgimi i njoftimit me shkrim tek shkelësi i supozuar; dhe
3. Marrja e hapave të arsyeshëm për të njoftuar menjëherë shkelësin e supozuar që ne kemi
hequr ose qasje të kufizuar në material.
9. Lidhjet e palëve të treta
Shërbimi mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, dhe burime të tjera
që nuk janë në pronësi apo të kontrolluar nga Scooler. Këto lidhje nuk nënkuptojnë ndonjë
miratim nga Scooler ose supozimin e ndonjë përgjegjësie për ndonjë faqe, informacion, material,
produkte ose shërbime të tilla të palëve të treta. Nëse keni akses në një faqe interneti ose burim
të palës së tretë nga Shërbimi, ju e bëni këtë në përgjegjësinë tuaj, dhe ju kuptoni se këto politikat
private të Scooler nuk zbatohen për përdorimin tuaj të lidhjeve të tilla. Ju shprehimisht lehtësoni
Scooler-in nga çdo lloj përgjegjësie që rrjedh nga përdorimi juaj i ndonjë faqeje interneti, shërbimi
ose përmbajtjeje të palës së tretë. Ju pranoni dhe pranoni që Scooler nuk është përgjegjës ose
përgjegjës për: (i) disponueshmërinë ose saktësinë e faqeve ose burimeve të tilla; ose (ii)
përmbajtjen, produktet ose shërbimet në ose në dispozicion nga faqet e internetit ose burimet e
tilla.
10. Lidhja në faqen tonë të internetit
Ju mund të lidheni me faqen tonë në shtëpi, me kusht që ta bëni këtë në një mënyrë që është e
drejtë dhe ligjore dhe nuk dëmtoni reputacionin tonë ose përfitoni nga kjo, por nuk duhet të
krijoni një lidhje në një mënyrë të tillë si për të sugjeruar çdo formë të shoqatës, miratimit ose
miratimit nga ana jonë, kur nuk ekziston.
Ju nuk duhet të krijoni një lidhje nga ndonjë faqe interneti që nuk është në pronësi të ju. Faqja
jonë nuk duhet të jetë i përshtatur në ndonjë faqe tjetër. Ne rezervojmë të drejtën të heqim lejen
e lidhjes pa njoftimi. Nëse dëshironi të përdorni ndonjë material në faqen tonë të internetit
përveç atyre të paraqitura më lart, ju lutemi drejtojeni kërkesën tuaj në info@scooler.io .
11. Pezullimi dhe Ndërprerja
Ne do të përcaktojmë, në diskrecionin tonë, nëse ka pasur një shkelje të këtyre Kushteve. Kur a
ka ndodhur shkelja e këtyre Kushteve, ne mund të ndërmarrim veprime të tilla që ne i
konsiderojmë të përshtatshme. Mosrespektimi i këtyre kushteve përbën një shkelje materiale të
afateve mbi të cilat ju lejohet të përdorni faqen tonë të internetit dhe mund të rezultojë në
marrjen e të gjitha ose të ndonjë nga veprimeve vijuese: (a) Tërheqja e menjëhershme, e
përkohshme ose e përhershme e së drejtës tuaj përdorni Shërbimin tonë; (b) Heqjen e

menjëhershme, të përkohshme ose të përhershme të çdo postimi ose materiali të ngarkuar nga
ju tek Shërbimi ynë; (c) Lëshimin e një paralajmërimi për ju; (d) Procedura ligjore kundër jush për
rimbursimin e të gjitha kostove në bazë të dëmshpërblimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në
kostot e arsyeshme administrative dhe ligjore) që rrjedhin nga shkelja; (e) Veprime të mëtejshme
ligjore kundër jush; (f) Dhënia e informacioneve të tilla autoriteteve të zbatimit të ligjit siç e
gjykojmë të arsyeshëm është e nevojshme. Ne përjashtojmë përgjegjësinë për veprimet e
ndërmarra në përgjigje të shkeljeve të Termave. Përgjigjet e përshkruara në Termat nuk janë të
kufizuara dhe ne mund të ndërmarrim ndonjë veprim tjetër që ne e gjykojmë të arsyeshëm.
12. Marrëveshja e Përgjithshme
Termat e Politikave të Privatësisë të vendosura në faqen tonë të internetit janë inkorporuar me
reference.
Këto Kushte, Politikat e Privatësisë dhe çdo kusht tjetër që ju pranoni në lidhje me përdorimin
tuaj të Shërbimit tonë, përfaqësojnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin mes jush dhe nesh
në lidhje me lëndën e tyre dhe zëvendëson çdo marrëveshje paraprake, mirëkuptimi ose
marrëveshje ndërmjet jush dhe nesh, qoftë me gojë ose me shkrim, në lidhje me lëndën që
mbulon. Të dy ju dhe ne pranojmë se as ju as ne nuk jemi mbështetur në ndonjë përfaqësim,
ndërmarrje, siguri, deklaratë, përfaqësim, urdhër ose premtim të dhënë nga tjetri ose të
nënkuptohet nga ndonjë gjë që thuhet ose shkruhet në negociatat mes jush dhe nesh, përveç siç
thuhet shprehimisht në këto kushte.
13. Juridiksioni dhe ligji i zbatueshëm
Gjykatat vendore do të kenë juridiksion ekskluziv për çdo kërkesë që vjen nga ose lidhet me një
vizitë në Shërbimin tonë edhe pse ne mbajmë të drejtën për të sjellë procedime kundër jush për
shkelje të këtyre Kushteve të Shërbimit në vendin tuaj të banimit ose në ndonjë vend tjetër
përkatës. Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo mosmarrëveshje ose kërkesë që rrjedh nga ose në
lidhje me ta, ose lëndën ose formimin e tyre (duke përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet
jo kontraktuale) rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës.
Nëse keni ndonjë shqetësim për Shërbimin tonë, ju lutemi kontaktoni info@scooler.io .

KUSHTET E PRIVATËSISË
Në Scooler LLC ne kujdesemi për mënyrën se si përdoren dhe shpërndahen të dhënat tuaja
personale dhe marrim seriozisht privatësinë tuaj.
Politika jonë e privatësisë shpjegon se si mbledhim, përdorim, ndajmë dhe mbrojmë informacion
në lidhje me shërbimet tona mobile, faqen e internetit dhe çdo softuer të ofruar në ose në lidhje
me Scooler (tutje: "Shërbimi"), dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e
informacioneve. Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, ju pranoni që ju të pranoni praktikat
dhe politikat e përshkruara në këtë Politikë Privatësie. Ne nuk do të përdorim ose ndajmë
informacionin tuaj me askënd përveç siç përshkruhet në këtë Politikë Privatësie. Mos harroni se
përdorimi i Shërbimit në çdo kohë i nënshtrohet kushteve të shërbimit, i cili përfshin këtë politikë
të privatësisë.
Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim në lidhje me privatësinë, ju lutemi na dërgoni email tek
info@scooler.io ose na telefononi në +386 49 23 23 53.
1. Informacioni që mbledhim
Ruajtja e informacioneve
Ne marrim dhe ruajmë çdo informacion që me dashje hyn në Scooler. Ky informacion mund të
përfshijë, pa kufizime, informacione personale si emri juaj, adresa e postës elektronike, fotografia
e profilit dhe përshkrimi i profilit. Informacioni i profilit që ju jepni për profilin tuaj të përdoruesit
(p.sh. emri dhe fotografia e profilit) do të shfaqen tek përdoruesit e tjerë brenda grupit tuaj për
të lehtësuar ndërveprimin e përdoruesit brenda Shërbimeve tona.
Informacioni mblidhet automatikisht
Ne marrim dhe ruajmë lloje të caktuara të informacionit të përdorimit sa herë që ndërveprojnë
me Shërbimin. Ne marrim dhe regjistrojmë informacione në seksionet tona të serverit nga
shfletuesi yt, duke përfshirë adresën tuaj IP dhe faqen që keni kërkuar. Ne gjithashtu regjistrojmë
detajet e aktivitetit tuaj në Shërbimin, numrin dhe shpeshtësinë e vizitorëve në Shërbimin tonë
dhe komponentët e tij. Kjo përfshin përdorimin e programeve analitike për të kuptuar më mirë
përdorimin e Shërbimit.
Mund të përdorim edhe teknologji të tjera të internetit, skedarë të regjistrit, GIF, teknologji Flash
dhe teknologjive të tjera të ngjashme, për të ofruar ose komunikuar me cookies dhe për të
ndjekur përdorimin tuaj të Shërbimit.
Fëmijët
Ne nuk mbledhim me dashje dhe as nuk kërkojmë informacion personal nga fëmijët nën moshën
13 vjeçare. Nëse jeni nën moshën 13 vjeç, ju lutemi mos dorëzoni të dhëna personale përmes
Shërbimit. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët ligjorë që të monitorojnë përdorimin e
internetit të fëmijëve të tyre dhe të ndihmojnë zbatimin e Politikave të Privatësisë duke u dhënë
udhëzim fëmijëve të tyre që të mos i japin të Dhënave Personale përmes Shërbimit pa lejen e
tyre. Nëse keni arsye të besoni se një fëmijë nën moshën 13 vjeç ka dhënë të Dhënat Personale
nëpërmjet Shërbimit, ju lutemi na kontaktoni dhe ne do të përpiqemi ta fshijmë këtë informacion

nga bazat tona të të dhënave. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të dhëna personale
nga një fëmijë nën moshën 13 vjeç pa pëlqimin e prindërve, ne do ta heqim atë informacion.
2. Si e përdorim informacionin tuaj
Ne mund të përdorim informacionin që ne marrim për të: (a) t'ju ndihmojë në aksesin efektiv të
informacionit tuaj pasi të identifikoheni; (b) të mbani mend informacionet kështu që ju nuk do të
duhet të ri-hyjnë në atë gjatë vizitës tuaj ose herën tjetër që vizitoni Shërbimin; (c) të sigurojë
përmbajtje dhe informacione të personalizuara; (d) ofrojnë, përmirësojnë, testojnë dhe
monitorojnë efektivitetin e Shërbimit tonë; (e) zhvillon dhe provon produkte dhe veçori të reja;
(f) monitorimin e matjeve si numri i përgjithshëm i vizitorëve, trafiku dhe modelet demografike;
(g) të diagnostikojë ose të rregullojë problemet e teknologjisë; (h) përditëson automatikisht
aplikacionin Scooler në pajisjen tuaj.
Ne nuk japim informacione për përdoruesit e Scooler pa pëlqimin e shprehur të përdoruesit. Nëse
një përdorues i jep qasje në një zgjidhje për ruajtje (p.sh. Google Drive, Dropbox ose një disk),
Scooler nuk ka akses në skedar. Ne vetëm shfaqim të dhënat dhe lidhjet me skedarin.
Informacion mbi përdorimin
Scooler përdor këtë lloj të të dhënave agregate për të na mundësuar të përcaktojmë se sa shpesh
përdoruesit përdorin pjesë të Shërbimit, në mënyrë që ta bëjmë Shërbimin tërheqës dhe të
rëndësishëm për sa më shumë përdorues që është e mundur, dhe të rregullojë dhe përmirësojë
Shërbimet. Si pjesë e përdorimit tonë të informacionit, ne mund të sigurojmë informacione të
përgjithshme për partnerët tanë, duke përfshirë për qëllime hulumtimi dhe marketingu (në një
format jo-personalisht të identifikueshëm) për mënyrën se si përdoruesit tanë përdorin faqen
tonë.
E-mail dhe njoftime
Nëse na siguron adresën tuaj të postës elektronike, ne mund t'ju dërgojmë mesazhe me e-mail.
Në çdo kohë mund të zgjedhësh të marrësh e-mail nga ne duke hyrë në cilësimet e njoftimeve në
platformë. Nëse hasni probleme që lidhen me ju, ju lutem dërgoni email info@scooler.io .Ju
lutemi vini re se në qoftë se ju nuk doni të merrni njoftime ligjore nga ne përmes emailit, të tilla
si kjo politikë private, këto njoftime ligjore do të vazhdojnë të rregullojnë përdorimin tuaj të
Shërbimit, dhe ju jeni përgjegjës për të vizituar këtë politikë private kohë pas kohe për të
shqyrtuar çdo ndryshim.
Nëse përdorni aplikacionin tonë celular, ne do të dërgojmë 'njoftime pushimi', për shembull kur
dikush ka komentuar një nga postimet tuaja. Ju mundeni që në çdo kohë të zgjedhni nga marrja
e shtytjes njoftimet nga ne duke hyrë në cilësimet e njoftimeve në platformë. Nëse hasni
probleme që lidhen me të, ju lutem dërgoni email tek info@scooler.io .
Nëse plotësoni emrin dhe adresën e një studenti ose instruktori, mund t‘i dërgojmë atij
personi një e-mail duke e ftuar atë për të vizituar Shërbimin.

3. A do të ndajnë Scooler ndonjë nga të dhënat personale?
Ne nuk do të shesim informacionin tuaj te palët e treta jashtë Scooler pa pëlqimin tuaj, përveç
siç parashikohet në këtë dokument.
Profili i përdoruesve
Ju mund të zgjidhni që të mbushni profilin tuaj të përdoruesit në shërbim me informacione
personale, duke përfshirë emrin tuaj dhe fotografinë e profilit. Ky informacion i profilit të
përdoruesit do të shfaqet tek përdoruesit e tjerë për të lehtësuar ndërveprimin e përdoruesit
brenda Shërbimit [ose për të lehtësuar ndërveprimin me Scooler]. Të vetmit përdorues që mund
të shikojnë profilin tuaj janë ata që i përkasin grupit tuaj. Megjithatë, mbani në mend se
informacioni ose përmbajtja që ju vullnetarisht zbuloni në internet bëhet i disponueshëm për
përdoruesit e tjerë dhe mund të mblidhen dhe përdoren nga të tjerët. Çdo imazh, titra ose
përmbajtje tjetër që ju dorëzoni në Shërbim në një mënyrë që çdo përdorues tjetër mund të
shikoni mund të rishpërndahet përmes internetit dhe kanaleve të tjera të medias.
Për shembull, përmbajtja që kontribuon në grupin tuaj do të shfaqet tek anëtarët e tjerë të grupit
tuaj; megjithatë, ne nuk mund ta kontrollojmë atë që anëtarët e grupit tuaj bëjnë me përmbajtje
të tilla pasi ta keni zbuluar atë.
4. Si e mbrojmë informacionin tuaj
Ne përdorim masa mbrojtëse të arsyeshme komerciale për të ndihmuar në ruajtjen e
informacionit të mbledhur përmes Shërbimit dhe marrjen e hapave të arsyeshëm (si kërkimi i një
fjalëkalimi unik) për të verifikuar identitetin tuaj para se t'ju jepet aksesi në llogarinë tuaj.
Megjithatë, Scooler nuk mund të garantojë sigurinë e çdo informacioni që ju transmetoni tek
Scooler ose të garantojë që informacioni i Shërbimit nuk mund të arrihet, zbulohet, ndryshohet
ose asgjësohet. Ju lutemi të bëni pjesën tuaj për të na ndihmuar. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e
sekretit të fjalëkalimit tuaj unik dhe informacionin e llogarisë, dhe për kontrollimin e qasjes në
mesazhe elektronike ndërmjet jush dhe Scooler, në çdo kohë. Nëse keni ndonjë pyetje apo
shqetësim, mos hezitoni të na kontaktoni duke dërguar postën elektronike me info@scooler.io .
Shërbimi përmban lidhje me faqet e tjera. Ne nuk jemi përgjegjës për politikat dhe / ose praktikat
e privatësisë në faqet e tjera (por ju duhet të lexoni të gjitha politikat e privatësisë së palëve të
treta për t'u siguruar që ju i kuptoni ato). Kjo politikë private rregullon vetëm informacionin e
mbledhur nga Scooler.
5. Çfarë informacioni mund të përdorni?
Ne ju lejojmë të merrni informacionin e mëposhtëm për ju me qëllim të shikimit, dhe në situata
të caktuara, përditësimin ose fshirjen e këtij informacioni. Kjo listë mund të ndryshojë pasi
Shërbimi ndryshon. Ju mund të përdorni aktualisht informacionin e mëposhtëm (në masën që
lejon kategoria juaj e përdoruesit):
• Informacion në profilin tuaj të përdoruesit (emri, emaili dhe fotografia e profilit);
• Lista e grupeve që ju jeni bashkuar;
• Parametrat e përdoruesit.

Për të kërkuar heqjen e informacionit tuaj personal nga Shërbimi ynë, na kontaktoni në
tek info@scooler.io ose na telefononi në +386 49 23 23 53.
Në disa raste, ne mund të mos jemi në gjendje të heqim informacionin tuaj, në të cilin rast ne do
t'ju njoftojmë nëse nuk jemi në gjendje ta bëjmë këtë dhe pse.
Ligjet e vendit në të cilin banoni mund të ju japin të drejtën për të na kërkuar informacion për
mënyrat në të cilat ruajmë, përpunojmë dhe ndajmë informacionet tuaja personale. Nëse është
kështu, ju lutem dërgoni një kërkesë me shkrim në info@scooler.io dhe ne do të bëjmë çmos për
të përmbushur detyrimet tona.
6. Zgjedhjet tuaja rreth informacionit
Ju mund të refuzoni të dorëzoni informacion personalisht të identifikueshëm nëpërmjet
Shërbimit, në të cilin rast Scooler mund të mos jetë në gjendje të ofrojë shërbime të caktuara për
ju. Ju mund të përditësoni cilësimet tuaja duke hyrë në platformë dhe duke klikuar në ikonën e
cilësimeve në këndin e poshtëm majtas. Ti mundesh rishikoni ose korrigjoni informacionin rreth
jush që Scooler mban në dosje duke na kontaktuar direkt në info@scooler.io .
7. Ndryshime në Politikën tonë të Privatësisë
Ne mund të bëjmë ndryshime në këtë politikë private herë pas here për ndonjë arsye. Ne do të
postojmë ato ndryshime në këtë faqe për t'ju informuar për informacionin që mbledhim, dhe se
si e përdorim atë. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato janë postuar
në këtë faqe.
Nëse keni ndonjë pyetje, lutemi të postoni tek info@scooler.io ose na telefononi në +386 49 23
23 53.

