
 
  

 

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. 

FORMULARI I APLIKIMIT TË SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE 

1. E PËRGJITHSHME 

Ky formular aplikimi lëshohet nga Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (“Acıbadem” ose 

“Kompania”), duke vepruar me titullin kontrollues i të dhënave, për të vlerësuar dhe zgjidhur 

aplikimet e bëra nga ju si Subjekti i të Dhënave, menjëherë, në mënyrë efektive dhe 

gjithëpërfshirëse në përputhje me nenet 11 dhe 13 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale ( Nr. 6698) (“PDPL”) dhe Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave 

(Nr 2016/279 / EC) (“GDPR”). 

2. MËNYRA E APLIKIMIT 

Në zbatim të neneve 11 dhe 13 të PDPL dhe / ose neneve 15 deri 22 të GDPR, ju si subjekt i 

të dhënave, mund të përcillni te Kompania jonë kërkesat tuaja me shkrim në lidhje me zbatimin 

e PDPL-së dhe / ose GDPR-së, duke vepruar në cilësinë e kontrolluesit të të dhënave, nëpërmjet 

plotësimit të këtij formulari aplikimi ose me mjete të tjera të përcaktuara nga bordi: 

• Letra e kërkesës suaj me nënshkrimin tuaj të njomë drejtuar departamentit “Sekretariati 

i Korporatave” mund të vendoset në një zarf, ku është shkruar fraza “Kërkesa për 

Informim në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe t’i 

dërgohet me postë Fahrettin Kerim Gökay Cad.Nr:49 Altunizade, Stamboll Turqi, 

• Kërkesa mund të dërgohet përmes një noteri, 

• Kërkesa juaj me nënshkrim të sigurt digjital ose celular mund të dërgohet me e-mail në 

acibademsaglik@hs02.kep.tr nga një adresë e regjistruar e postës elektronike ose nga 

adresa juaj e postës elektronike që është regjistruar në sistemin tonë dhe / ose 

• Ju mund të dërgoni me e-mail një dosje në formatin “Word” ose “PDF” me nënshkrim 

elektronik të sigurt, adresuar Acıbademit në kisiselveri@acibadem.com.tr, me kusht që 

tema e e-mail të jetë “Kërkesë informacioni në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale”. 

DETAJE RRETH SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE 

Seksionet e shkruara më poshtë duhet të plotësohen në mënyrë korrekte dhe të plotë për të 

pasur hetimet dhe vlerësimet e nevojshme në lidhje me aplikimin tuaj të kryer dhe zgjidhjet e 

zhvilluara në lidhje me temën. 



 
  

 

 

Emri i plotë*  

Nr. i kartës së identitetit*  

Adresa*  

Numri i telefonit*  

Adresa e e-mail-it*  

Numri i Fax-it (opsional)  

 

*Fushat të detyrueshme për tu plotësuar 

Të dhënat tuaja personale që na janë dorëzuar janë përpunuar ekskluzivisht për të vlerësuar dhe 

përfunduar këtë Formular Aplikimi dhe për të kontaktuar me ju. 

Ju lutemi shënoni opsionin e duhur në lidhje me marrëdhënien tuaj me Acıbadem dhe 

specifikoni nëse kjo marrëdhënie vazhdon akoma në seksionin më poshtë. 

Pacient 

Partner në biznes 

Vizitor 

Tjetër (                      ) 

 

o Marrëdhënia ime me Acıbadem vazhdon që nga data e aplikimit. 

o Marrëdhënia ime me Acıbadem u ndërpre më ( ) 

 

KËRKESAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE 

Ju lutemi shënoni kutinë (-të) më poshtë në lidhje me situatën (-tat) të cilat ju, subjekti i të 

dhënave, kërkoni informacion në përputhje me nenet 11 dhe 13 të PDPL dhe / ose nenet 15 

deri 22 të GDPR. 



 
  

 

KËRKESA JUAJ DOKUMENTI / INFORMACIONI I 

NEVOJITUR 

ZGJIDHJA 

JUAJ 

1. 1. Kërkoj të di nëse të dhënat 

e mia personale janë 

përpunuar nga Acıbadem. 

Ju lutemi specifikoni nëse ju nevojitet 

informacion në lidhje me një lloj specifik të 

dhënash. 

……………………………………………......... 

……………………………………………......... 

 

 

2. Kërkoj të di pse të dhënat e 

mia personale janë përpunuar 

nga Acıbadem. 

Ju lutemi specifikoni nëse ju nevojitet 

informacion në lidhje me një lloj specifik të 

dhënash. 

………………………………………………..... 

……………………………………………......... 

 

 

 

3. Kërkoj të mësoj nëse të 

dhënat e mia personale janë 

përdorur për qëllime të 

përshtatshme nga Acıbadem. 

Ju lutemi specifikoni nëse ju nevojitet 

informacion në lidhje me një lloj specifik të 

dhënash 

………………………………………………... 

……………………………………………......... 

 

 

 

4. Nëse të dhënat e mia 

personale janë ndarë me palë 

të treta ndërkombëtare ose 

lokale, dëshiroj të njoh palët 

e treta të cilave u janë 

transmetuar të dhënat e mia 

personale. 

Ju lutemi specifikoni nëse ju nevojitet 

informacion në lidhje me një lloj specifik të 

dhënash 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

 

5. Mendoj se të dhënat e mia 

personale janë përpunuar jo 

saktësisht ose jo plotësisht 

dhe kërkoj që të bëhen 

korrigjimet përkatëse. 

Ju lutemi specifikoni informacionin që mendoni 

se është përpunuar në mënyrë jo të plotë ose jo të 

saktë dhe shpjegoni se si duhet të korrigjohet ai. 

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

6. Kërkoj që të dhënat 

personale, të cilat sipas 

mendimit tim janë përpunuar 

Ju lutemi specifikoni informacionin që mendoni 

se është përpunuar në mënyrë jo të plotë ose jo të 

saktë dhe shpjegoni se si duhet të korrigjohet ai. 

 

 



 
  

 

në mënyrë jo të plotë / jo të 

saktë, të korrigjohen edhe 

nga palët e treta me të cilat 

janë ndarë të dhënat e mia 

personale. 

…………………………………………………

………………………………………………… 

7. Kërkoj që të dhënat e mia 

personale të fshihen pasi 

arsyet për përpunimin e tyre 

nuk janë më të vlefshme. 

Ju lutemi specifikoni subjektin e të dhënave për 

këtë kërkesë dhe rezultatin që ju gjykoni se është 

kundër përfitimit tuaj. Bashkëlidhni Formularit 

të Aplikimit informacionin dhe dokumentet që 

vërtetojnë këto pretendime. 

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

2. 8. Kërkoj që të dhënat e mia 

personale të fshihen edhe nga 

palët e treta, pasi arsyet për 

përpunimin e tyre nuk janë 

më të vlefshme. 

Nëse kërkesa juaj është bërë në lidhje vetëm me 

një pjesë të të dhënave tuaja personale, ju lutemi 

specifikoni informacionin përkatës dhe 

arsyetimin e kërkesës suaj së bashku me 

informacionin dhe dokumentet që vërtetojnë 

kërkesën tuaj. Bashkëlidhni Formularit të 

Aplikimit informacionin dhe dokumentet që 

vërtetojnë këto pretendime. 

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………… 

 

 

 

3. 9. Besoj se të dhënat e mia 

personale të përpunuara nga 

Acıbadem analizohen 

ekskluzivisht përmes 

sistemeve të automatizuara 

dhe kjo analizë çon në 

rezultate që janë kundër 

përfitimit tim personal. Unë 

paraqes kundërshtimin tim 

për këtë rezultat. 

Ju lutemi specifikoni arsyetimin e kërkesës suaj 

dhe rezultatin e procesit në lidhje me kërkesën 

tuaj. Bashkëlidhni Formularit të Aplikimit 

informacionin dhe dokumentet që vërtetojnë këto 

pretendime. 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 



 
  

 

4. 10. Kërkoj kompensim në 

lidhje me humbjen time për 

shkak të përpunimit të 

paligjshëm të të dhënave të 

mia personale. 

Ju lutemi specifikoni arsyetimin e kësaj kërkese 

dhe humbjen që mendoni se keni përjetuar në 

seksionin më poshtë. Bashkëlidhni Formularit të 

Aplikimit informacionin dhe dokumentet që 

vërtetojnë këto pretendime (për shembull: 

vendimet e Bordit të Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale ose një vendim gjykate). 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………  

 

 

 

Duke marrë parasysh kërkesat që duhen bërë dhe paraqitur nga palë të treta që veprojnë në 

emër të subjektit të të dhënave, duhet të dërgohet autorizimi i vërtetuar nga noteri së bashku 

me këtë Formular Aplikimi; për aplikimet e paraqitura në emër të fëmijëve nën kujdestari, ky 

Formular Aplikimi duhet të shoqërohet me një kopje të dokumenteve që vërtetojnë statusin e 

kujdestarisë. 

Acıbadem ka të drejtë të kontaktojë palën tuaj dhe të kërkojë informacione dhe dokumente në 

mënyrë që të verifikojë që ju jeni subjekti i të dhënave për të garantuar sigurinë e të dhënave 

tuaja personale, kur të dhënat tuaja personale merren nga Acıbadem. Informacioni dhe 

dokumentet e dhëna palës sonë në këtë drejtim do të sistemohen menjëherë pasi të verifikohet 

që ju jeni subjekti i të dhënave. 

Nëse informacioni dhe dokumentacioni i kërkuar nuk është i plotë, do të duhet të plotësoni dhe 

dorëzoni informacionin dhe dokumentacionin sipas kërkesës sonë. Periudha tridhjetë (30) 

ditore e mandatuar nga neni 13/2 i PDPL dhe / ose neni 12/3 i GDPR në lidhje me përfundimin 

e kërkesës do të pezullohet derisa informacioni dhe dokumentacioni t’i dorëzohet plotësisht 

palës sonë. 

(i) PËRMBYLLJA E KËRKESËS SË SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE 

Në përputhje me PDPL dhe / ose GDPR, kërkesa juaj do të marrë përgjigje sa më shpejt që të 

jetë e mundur, por jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pasi kërkesa juaj të jetë marrë nga pala jonë, 

në varësi të thelbit. Në përputhje me nenin 13 të PDPL dhe / ose nenin 12 të GDPR, përgjigjet 

dhe vlerësimet tona do t’ju dërgohen me shkrim ose përmes mediave elektronike në varësi të 



 
  

 

preferencës suaj të specifikuar në këtë Formular Aplikimi. Ju lutemi specifikoni më poshtë 

nëse preferoni me tepër postën, postën elektronike apo faksin në lidhje me dorëzimin e 

përfundimit të arritur mbi aplikimin tuaj. 

Kërkoj që përfundimi në lidhje me aplikimin tim të dërgohet në adresën time të 

postës elektronike. 

 

Kërkoj që përfundimi në lidhje me kërkesën time të dërgohet në adresën time 

përmes postës. 

 

Kërkoj që përfundimi në lidhje me kërkesën time të më dërgohet me faks.  

 

(ii) DEKLARATA E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE 

Unë, me anë të kësaj deklarate, kërkoj me mirësjellje që aplikimi im për informacion i paraqitur 

në përputhje me PDPL-në dhe / ose GDPR-në të vlerësohet dhe të përfundojë në plotësimin e 

kërkesës / kërkesave të përmendura më lart, dhe unë, në këtë mënyrë, pranoj, deklaroj dhe marr 

përsipër që informacioni dhe dokumentacioni që i është paraqitur palës suaj për aplikimin tim 

janë korrekte dhe të azhurnuara dhe që ato më përkasin mua. 

Subjekti i të dhënave   

Emri i plotë  

Data e aplikimit  

Nënshkrimi  

 


