
PËRDORIMI I COOKIES 

Kur vizitoni sitin e kompanisë sonë, cookies mund të instalohen automatikisht dhe të ruhen 

përkohësisht në memorien e kompjuterit tuaj ose në hard-disk për ta bërë më të lehtë që të navigoni 

në sitin tonë. Cookies nuk na japin mundësi që t'ju identifikojmë, por përdoren për të regjistruar 

informacion në lidhje me faqet që keni parë në faqen tonë të interentit, datën dhe orën e vizitës në 

sit, etj. 

Ju lutem të shikoni më poshtë listën e cookies që përdoren nga siti Saint-Gobain.com dhe qëllimin e tyre: 

Emri Natyra Përshkrimi 

Has_js Cookie aplikimi Cookie sesioni që përdoret nga 
CMS për të shfaqur faqen e 
internetit. 

YouTube Visitor_info1_live Cookie specifike e Youtube Ky cookie ka një kohëzgjatje prej 7 
muajsh, dhe duket se përcakton se 
cila faqe kryesore e Youtube ju 
hapet nëse e vizitoni 

YouTube Pref Cookie Cookie specifike e Youtube Cookie PREF mund të ruajë 
preferencat tuaja dhe 
informacione të tjera, në veçanti 
gjuhën tuaj të preferuar (p.sh. 
anglisht), sa rezultate kërkimi doni 
që të shfaqen në çdo faqe (p.sh. 10 
ose 20), dhe nëse doni ose jo që të 
keni të aktivizuar filtrin SafeSearch 
të Google. 

Cookie-agreed Cookie aplikimi Cookie teknike për të menaxhuar 
mesazhin e informacionit në lidhje 
me përdorimin e cookies në sit. 

EmbedP5layer.UserBandwidth, Cookie aplikimi Cookie teknike që përdoret për të 
siguruar një nivel të mirë shërbimi 
për videot (Kaltura) e shfaqura në 
sit. 

TimedText.Preferences1 Cookie aplikimi Cookie teknike që përdoret për të 
siguruar një nivel të mirë shërbimi 
për videot (Kaltura) e shfaqura në 
sit. 

__utma Cookie analitike Cookie analitike të mundësuara 
nga Google Analyrics. Shkoni 
hollësitë më poshtë. 

__utmb Cookie analitike Cookie analitike të mundësuara 
nga Google Analyrics. Shkoni 
hollësitë më poshtë. 

__utmc Cookie analitike Cookie analitike të mundësuara 
nga Google Analyrics. Shkoni 
hollësitë më poshtë. 

__utmz Cookie analitike Cookie analitike të mundësuara 
nga Google Analyrics. Shkoni 
hollësitë më poshtë. 

__utmv Cookie analitike Cookie analitike të mundësuara 
nga Google Analyrics. Shkoni 
hollësitë më poshtë. 

vnID / new Cookie analitike Këto janë cookie analitike (econeo 
dhe server) të krijuara për të 



siguruar statistika anonime të 
fushatave të reklamimit. 

 

CILËSIME TË PËRGJITHSHME PËR COOKIES 

Mund t'i përdorni cilësimet në shfletuesin tuaj për të kontrolluar cookies që janë vendosur në 

kompjuterin tuaj ose në pajisjen tuaj celulare. 

• Internet Explorer™ 

• Chrome™ 

• Firefox™ 

• Opera™ 

• Safari™ 

Mund t'i çaktivizoni cookies në shfletuesin tuaj. Megjithatë, kjo do të çaktivizojë të gjitha cookies të 

përdorura nga shfletuesi juaj, duke përfshirë ato nga faqe të tjera interneti, të cilat mund të bëjnë që 

cilësime ose informacione të tjera të modifikohen ose të humbasin. Çaktivizimi i cookies mund të 

ndryshojë eksperiencën tuaj të shfletimit në faqen tonë të internetit, ose mund t'jua bëjë më të 

vështirë navigimin në sit. 

COOKIES ANALITIKE NË FAQEN E INTERNETIT CONTROLSOLAR.RO 

Cookies analitike në faqen e internetit Saint-Gobain.com 

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitike uebi i ofruar nga Google, Inc. ("Google"). 

Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin e faqes së internetit nga ana juaj (duke 

përfshirë adresën tuaj IP) do të transmetohet te një server i Google në SHBA dhe do të ruhet atje. Google 

do t'i përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit, duke përpiluar raporte 

për aktivitetet në faqen e internetit për operatorët e faqes së internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera 

që kanë të bëjnë me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Google mund t'i 

transferojë gjithashtu këto informacione në palë të treta ku kjo kërkohet me ligj ose për sa kohë palët e 

treta i përpunojnë këto të dhëna në emër të Google. Google nuk do ta lidhë asnjëherë adresën tuaj IP me 

të dhëna të tjera që mbahen nga Google. Ju mund të refuzoni instalimin e cookies duke zgjedhur cilësimet 

e duhura në shfletuesin tuaj; megjithatë ju lutem mbani parasysh se nëse e bëni këtë, mund të mos keni 

mundësi ta përdorni plotësisht faqen e internetit. Duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni përpunimin 

e të dhënave nga Google në lidhje me ju në mënyrën dhe për qëllimet e përmendura më sipër. 

Për më shumë informacion rreth cookies të Google Analytics, klikoni këtu. 

Një alternativë tjetër për të çaktivizuar Google Analytics është të instaloni një plugin të vogël të propozuar 

nga Google për shfletuesit kryesorë. 

TË DHËNAT E MBLEDHURA NË SIT 

Secili vizitor në këtë sit që i jep informacion kompanisë, i jep Saint-Gobain autorizimin për të drejtat e 

transferueshme në lidhje me këtë informacion dhe autorizon që ta përdorë në çfarëdo mënyre që dëshiron. 

Informacioni i dhënë në këtë mënyrë nga vizitorët, do të konsiderohet jo-konfidencial, duhet ët jetë i saktë 

dhe i ligjshëm dhe të mos cenojë interesat e palëve të treta. 

Më specifikisht, për sa i përket të dhënave personale të mbledhura në sit, vizitorët informohen se siti 

përdor disa veprime përpunimi, qëllimi i të cilave është të garantohet komunikimi dhe shkëmbimi i 

informacionit me vizitorët. 

Këto veprime përpunimi bëjnë të mundur që: 



• T'u jepet përgjigje kërkesave me shkrim nga vizitorët nga pjesë të ndryshme të projektuara për 

këtë qëllim, 

• Të transmetohen dokumentet e kërkuara nga vizitorët tek ata (kryesisht ato që janë të një natyre 

financiare), 

• Të menaxhohen regjistrimet e vizitorëve për të ndjekur takimet financiare të organizuara nga 

kompania Saint-Gobain, 

• Për të menaxhuar aplikimet për punë, në rastet ku ato përkojnë me ofertat pune të publikuara ose 

jo në sit. 

Të dhënat e mbledhura: 

• Duhet të rezultojnë vetëm nga regjistrimi me dëshirë nga vizitori përkatës, 

• Janë vetëm për përdorim të brendshëm dhe u drejtohen atyre që janë përgjegjës për t'u marrë me 

kërkesën e vizitorit, 

• Mbahen vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet që tregohen më 

sipër. 

Në përputhje me ligjin nr. 78-17 të datës 6 janar 1978 në lidhje me teknologjinë e informacionit, skedarët 

dhe liritë, të modifikuar nga ligji nr. 2004-801 të datës 6 gusht 2004, çdo person që dëshiron të ushtrojë të 

drejtat për aksesimin, korrigjimin, fshirjen ose kundërshtimin, duhet të kontaktojë të mëposhtmit: 

GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 


