DEKLARATA E PAANËSHMËRISË
DHE E KONFLIKTIT TË
INTERESAVE
Emri
Adresa

Statement of Impartiality and
Conflicts of Interest

__________________________

Name:

_________________________

_____________________________

Address: _____________________________

Roli, pozicioni lidhur me Albinspekt

Role/position related to Albinspekt

__________________________________

____________________________________

Unë i nënshkruari deklaroj se gjatëzbatimit
dhe angazhimeve të detyrave të mia ndaj
Albinspekt do tëveproj i paanshëm dhe i lirë
ndaj çdo ndikimi nga interesa të ndryshme.

Itheundersigned
declare
that
during
the
implementation and engagements of my duties to
Albinspekt,operate free from undue influence from
vested interests and act impartially.

Unë deklaroj se do të ndjek me rigorozitet
kërkesat e Albinspekt për paanshmërinë dhe
konfliktin e interesit. Unë kuptoj dhe
respektoj nëse Albinspekt vendos të më
përjashtojë nga ndonjë aktivitet që mund të
rrezikojëpaanshmërinë e Albinspekt.

I
declare
that
will
follow
strictly
the
Albinspektrequirementsto deal with impartialityand
conflict of interests. I understand and will respect if
Albinspekt decides to exclude me from any activity
that might compromise the impartiality of
Albinspekt.

Unë do të deklaroj çdo konflikt interesi ose
element që mund të rrezikojëpaanshmërinë
siç kërkohet nga Albinspekt.

I will declare any conflicts of interest or elements
that might compromise the impartiality of
Albinspekt as required by Albinspekt1.

Në rastet kur nuk njoftoj më përpara për këto
konfikte interesi ose raste tëpaanshmërisë,
pranoj të përjashtohem nga çdo aktivitet qe
Albinspekt konsideron si të arsyeshëm dhe se
marrëdhëniakontraktualeme Albinspekt mund
tëndërpritet menjëherë.

In the case when I did not notify theconflicts of
interest or any risk to impartiality in advance, I
agree to be excluded from any activities Albinspekt
deems relevant, and that the contractual
relationship may be terminated immediately.

Firma/ Signature

Data/ Date

_______________________________________________/_____/___/20_____________

1

Stafi i Albinspekt (me kohë të plotë apo të pjesshme) duhet të plotësojë 5.1.010 Fleta e personelit. Çdo person apo organizatë jashtë
personelit të Albinspekt, do të deklarojë konfliktet e interesit nëmomentin e firmosjes së këtij dokumenti, në formë të shkruar, me cdo
lloj forme të kërkuar nga Albinspekt./ Albinspekt staff (full time or part time ) has to fill the 5.1.010 Personel data sheet. Any other person or

organisation outside Albinspekt will declare their conflict of interest in the moment of signing this docmunet in a written form or any other form required by
Albinspekt.
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