
Deklarata e studentit mbi pranimin e përpunimit të dhënave personale 

Me këtë deklaratë unë i/e poshtëshenuari/a në përputhëshmëri me Ligjin për arsim të lartë dhe Ligjin mbi 

brojtjen e të dhënave deklaroj: 

•  Që me vullnet të lirë  e jap pëlqimin që të dhënat e mia personale të personalitetit tim Fakulteti 

Ekonomik i Suboticës, Universiteti i Novi Sadit ( në tekstin e më tutjeshëm: Fakulteti) 

grumbullon, shfrytzon, përpunon dhe ruan të dhënat në përputhje me Ligjin mbi mbrojtjen e të 

dhënave, Ligji për arsim të larte, aktet e përgjithëshme të fakultetit dhe universitetit dhe me këtë 

deklaratë: 

• Që jam i/ njoftuar dhe i/e pajtuar që të dhënat e mia personale të përpunohen dhe ti menaxhoj 

shërbimi i studentëve dhe sherbimi i përgjithëshëm, punë shkencore dhe bashkëpunim 

ndërkombëtar gjatë realizimit të konkursit për regjistrim ne studime, për nevoja të regjistrimit të 

vitit, rregullimit të statusit studentit në fakultet, përfundimit të studimeve dhe për veprime tjera të 

parapara me ligj: 

•  Që jam i/e pajtimit që të dhënat e mia personale të grumbullohen, shfrytzohen, përpunohen dhe 

ruhen edhe për këto qëllime: realizimit të drejtës për regjistrim të vitit akademik, paraqitja e 

provimeve dhe obligimeve tjera para provimeve, paraqitja në konkurs, realizimi i afateve të 

konkurseve dhe provimeve, realizimi i procedurave të paraqitjeve, mbrojtja e punimit diplomës 

dhe disertacionit të doktoraturës, përpunimi i të dhënave statistikore, realizimi i të drejtës  për 

marrjen  e të dhënave: 

• Që të dhënat e mia, në formë komulative, së bashku me të dhënat e studentëve tjerë më saktësisht 

kandidati, përdorin në komunikim publik: numri i përgjithëshëm i kandidatëve i renditur sipas 

gjinisë, gjeografike, sociale ose përkatisisë tjetër, si dhe të dhënat tjera të cila paraqet fakulteti: 

• Qe jam i/e pajtim që fotografia ime dhe incizimet të cilat janë bërë gjatë ligjeratave, aktviteteve 

jasht mësimit në fakultet të shfrytzohen për publikim në internet faqen e fakultetit dhe publikimet 

tjera. 

• Që jam i/e pajtimit që fakulteti të grumbulloj, shfrytzoj, përpunoj dhe ruaj në bazen e vet dhe në 

librin amë të dhënat e mia eksluzivisht për qellime të realizimit të nevojave më saktësisht qëllimit 

të lartëshenuar në deklaratë ose të parapara me ligj, si dhe këto të dhëna ti ruaj deri në afatin e 

parashikuar. 

 

Në________________, më datë __.__. 2020. године 

Dhënësi i deklaratës: 

______________________________ 

Emri dhe mbiemri i students/studentit  

 


