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Tirana, 21 Maggio 2018 

 

Cara/o amica/o dell’Istituto Italiano di Cultura, 

ricevi regolarmente informazioni sulle attività dell’Istituto e gli eventi che organizziamo in 

Albania. Ci siamo impegnati a utilizzare i tuoi dati personali in modo responsabile: il tuo indirizzo e-

mail viene salvato e utilizzato solo ed esclusivamente per inviarti informazioni sulle attività 

istituzionali dell’Istituto. Non viene condiviso con terzi. Se non vuoi più ricevere informazioni devi solo 

cliccare sul questo link e i tuoi dati saranno cancellati dal nostro sistema. 

Ricevi questa mail in conformità con il nuovo regolamento generale sulla protezione 

(GDPR) dell'UE, che ci chiede necessariamente di informarti della nostra politica di protezione dei 

dati personali. 

Se, come sopra indicato, non desideri più ricevere le nostre informazioni clicca qui e i tuoi 

dati saranno cancellati, se non lo fai continueremo – e ne siamo felici - a inviarti informazioni 

sull'Istituto Italiano di Cultura. 

Cordiali saluti, 

Alessandra Bertini Malgarini  

                                                                                                     Direttore 

 

 

Tiranë, 21 maj 2018 

 

I/E dashur mik/mikeshë e Institutit Italian të Kulturës, 

ti merr rregullisht informacione mbi aktivitetet e Institutit dhe shfaqeve që organizojmë në 

Shqipëri. Ne jemi munduar të përdorim të dhënat e tua personale me përgjegjësi: adresa jote e e-

mailit ruhet dhe përdoret vetëm dhe ekskluzivisht për të të dërguar informacionin mbi aktivitetet 

institucionale të Institutit. Nuk ndahet me palët e treta. Nëse nuk dëshiron të marrësh më 

informacione, thjesht kliko në këtë link dhe të dhënat e tua do të fshihen nga sistemi ynë. 

Merre këtë email në përputhje me rregulloren e re të  përgjithshme të BE mbi mbrojtjen e të 

dhënave (GDPR), që na kërkon të të informojmë mbi politikën tonë të mbrojtjes së të dhënave 

personale. 

Nëse, siç tregohet më lart, nuk dëshiron të marrësh më informacione nga ne kliko këtu dhe 

të dhënat e tua do të fshihen, nëse nuk e bën - dhe ne jemi të lumtur për këtë – do të vazhdojmë 

të të dërgojmë informacione mbi Institutin Italian të Kulturës. 

Përshëndetje të përzemërta, 

 

Alessandra Bertini Malgarini 

              Drejtore 
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