
 

Përdorimi i faqes së internetit të Këshillit të Ministrave 

Tekstet e shfaqura në këtë faqe interneti kanë si qëllim vetëm informimin. 

Këshilli i Ministrave nuk është përgjegjës për gabime të mundshme, mosveprimeve të llojeve të 

ndryshme, apo cdo lloj dëmi, direkt, indirekt apo aksidental që mund të rezultojë nga leximi ose 

përdorimi i materialeve të publikuara, ose të cdo llojë forme tjetër përmbajtjeje të pranishme në faqe ose 

për aksesin apo përdorimin e materialeve të përmbajtura në faqet e listuar ose bashkangjitura.    

Këshilli Ministrave rezervon të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e faqes dhe njoftimeve në çdo kohë 

dhe pa njoftim paraprak. 

Të drejtat e autorit 

Përmbajtja e faqes - skripti, grafika, tekst, tabelave, imazheve, tingujve, dhe të gjitha informacioneve të 

tjera të paraqitura në çdo lloj forme - janë të mbrojtura sipas legjislacionit mbi pronën intelektuale. Çdo 

produkt ose kompani të përmendur në këtë faqe janë marka tregtare të pronarëve përkatës ose të mbajtësit 

të tyre dhe mund të jenë të mbrojtura nga patenta dhe / ose të drejtat e autorit të dhëna ose të regjistruara 

nga autoritetet. 

Çdo formë lidhjeje  në këtë faqe, e vendosur nga subjekte të treta (psh. Linku i e-albania i akshi, apo links 

te shqiperise/turizmit) nëse futet nga palët e treta, nuk duhet të dëmtojë imazhin dhe aktivitetin e Këshillit 

të Ministrave. 

Çdo shkelje do të ndiqen penalisht në gjykatat kompetente. 

Aksesi në faqet e lidhura 

Këshilli i Ministrave nuk ka përgjegjësi për faqet e jashtme, të cilat mund të hapen nëpërmjet lidhjeve të 

përmbajtura në faqen e saj, të siguruara si një shërbim për përdoruesit e rrjetit pa përfshirë miratimin e 

këtyre vendeve/kompanive/ agjensive etj. . 

Privatësia 

Të dhënat e vendosura në faqen e internetit të Këshillit të Ministrave do të trajtohen sic kërkohet nga 

ligjet e privatësisë. Të dhënat personale shfaqen vetëm për kohën e nevojshme për të arritur qëllimet për 

të cilat ato janë mbledhur. 

Përdoruesit që kanë dhënë të dhënat e tyre në faqen e internetit të Këshillit të Ministrave do të ketë të 

drejtë në çdo kohë për të kontrolluar saktësinë e tyre. 

 

 

 



Use of the Council of Ministers’ website 

The text displayed on in this website is intended only for information purposes.  

The Council of Ministers is not responsible for possible errors, inactions of various types, or any 

other damage, direct, indirect or accidental that may result from the reading or use of the 

published materials, or any other form of content present in this website or the access or usage of 

materials contained in the listed or attached sites.  

The Council of Ministers reserves the right to change the content of the website at any time 

without prior notice. 

Copyright 

The content of the webiste – scripts, graphics, text, tables, images, sounds and any other 

information displayed, in any form – are protected based on legislation on intellectual property. 

Every product or company mentioned in this website are trademarks of respective owners or 

their holders and may be protected by patents and / or copyrights granted or registered by the 

authorities. 

Any form of other links on this page, placed by third subjects, should not damage the image and 

activities of the Council of Ministers. 

Any violations will be prosecuted by respective courts. 

Access to related sites 

The Council of Ministers is not responsible for external sites, which can be opened through links 

contained on its website, provided as a service for users without the consent of these countries/ 

companies/ agencies etc.. 

 

Privacy 

The data placed on the website of the Council of Ministers shall be treated as required by laws on 

privacy. Personal data is displayed only for the time necessary to achieve the purposes for which 

they were collected. 

Users, who have provided their data on the website of the Council of Ministers, are entitled at 

any time to check their accuracy. 

 


