
NJOFTIMI LIGJOR 

Njoftimi ligjor këtu përcakton shtrirjen, rregullat dhe kushte te përdorimit të këtij siti institucional 

"siti, i aksesueshëm në adresën […]. 

1) PUBLIKUESI I SITIT 

Ky sit është publikuar nga […] (i referuar nga këtu e tutje si “Kompania”). 

Forma e kompanisë: shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 

Selia e korporatës: Strada Varianta Nord, Nr. 61, 910053, Călărași 

Kapitali aksionar: 550.407.310,00 RON 

Numri i regjistrimit të kompanisë. 11882475 

E-mail: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 

 

Qëllimi i këtij siti institucional "siti" është që të japë informacion për grupin Saint-

Gobain/kompaninë, dhe për produktet dhe shërbimet e saj. 

 

“Grupi Saint-Gobain” ose “Saint-Gobain” i referohet grupit të përbërë nga Compagnie de Saint-

Gobain, kompanisë dhe një numri të madh kompanish dhe entesh të tjera që janë të lidhura me 

të, i cili në mënyrë direkte ose indirekte kontrollon me efikasitet, dhe i cili quhet nga këtu e tutje 

"Entet e Grupit Saint-Gobain". 

 

2) PËRGJEGJËSIA 

Kompania, pronari i kësaj faqeje interneti, do të bëjë vazhdimisht përpjekje maksimale për të 

garantuar besueshmërinë e të gjitha informacioneve që jepen në këtë faqe interneti në kohën që 

shfaqen online, si edhe ndërkohë që janë të disponueshme online. 

Kompania ushtron të drejtën që të modifikojë dhe/ose korrigjojë përmbajtjen e informacionit dhe 

dokumentet e publikuara në këtë faqe interneti në çfarëdo kohe, pa njoftim. 

Kompania (si edhe çdo ent tjetër i grupit Saint-Gobain) nuk mund të mbajë përgjegjësi për (1) 

gabimet ose mungesat në informacionin e përhapur ose (2) problemet teknike të hasura në sit dhe 

në të gjitha sitet e tjera ku vendos linqe, ose (3) çdo interpretim i informacionit të publikuar në këto 

site, ose (4) pasojat e përdorimit të tyre. 

Më në përgjithësi, kompania ( si edhe çdo ent tjetër i grupit Saint-Gobain) nuk do të mbajë 

përgjegjësi për asnjë dëmtim, direkt apo indirekt, cilido të jetë shkaku, origjina, natyra ose pasoja, 

e shkaktuar na aksesimi i kujto në faqen e internetit ose nga pamundësia për ta aksesuar, ose nga 

përdorimi i faqes së internetit dhe/ose krediti që i jepet çdo informacioni që është i disponueshëm 

direkt apo indirekt nga faqja e internetit, si edhe çdo faqe interneti të cilës i referohet faqja e 

internetit ose në të cilën vendos linqe. 

 

3) PRONA INTELEKTUALE 

Përveç nëse tregohet ndryshe, të drejtat e pronës intelektuale në dokumentet në sit dhe në secilin 

element të krijuar për këtë sit zotërohen ekskluzivisht nga kompania, e cila nuk jep asnjë licencë 

ose të drejtë tjetër, përveç të drejtave për të vizuar dhe naviguar faqen e internetit. Riprodhimi i të 

gjitha dokumenteve të publikuara në sit (kryesisht fotografive, filmave dhe animacioneve) 

autorizohet vetëm për qëllime informacioni, dhe vetëm për përdorim personal dhe privat, dhe çdo 

riprodhim dhe çdo kopje e bërë për qëllime të tjera është rreptësisht e ndaluar, përveçse kur 

ekziston leja e mëparshme me shkrim nga kompania. Emrat, logot, produktet, markat e dhe emrat 

e domeinit të korporatës që përmenden në këtë faqe interneti janë vetëm pronë e kompanisë 

dhe/ose enteve të grupit Saint-Gobain, dhe nuk duhet të përdoren pa autorizimin e mëparshëm 

me shkrim nga kompania ose enti në fjalë. 

 

4) COOKIES 

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 në këtë faqe listën e cookies që përdoren nga Saint-Gobain.com dhe qëllimin 

e tyre. 

 

Cilësime të përgjithshme të 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 e internetit tuaj. Megjithatë, kjo do të çaktivizojë të gjitha 

cookies që përdoren nga shfletuesi juaj, duke përfshirë ato nga faqe të tjera interneti, të cilat mund 

të bëjën që cilësime ose informacione të caktuara 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. 

 

5) TË DHËNAT E MBLEDHURA NË KËTË SIT 

Secili vizitor në këtë sit që i jep informacion kompanisë, i jep kësaj të fundit autorizimin për të drejtat 

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

që dëshiron. 

 

Informacioni i dhënë nga vizitorët do të konsiderohet jo-konfidencial, duhet të jetë i saktë dhe i 

ligjshëm dhe duhet 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, 

• Të menaxhohen aplikimet për punë kur ato përkasin me ofertat për punë të publikuara në 

sit ose jo. 

 

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 rregulloren (BE) 2016/679 për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me përpunimin e 

të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave, dhe direktivën 95/46/EC (rregullorja 

e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave), çdo person që dëshiron të ushtrojë të drejtat e tij për 



aksesimin, korrigjimin, fshirjen ose kundërshtimin, duhet të kontaktojë departamentin e 

mëposhtëm: 

 

Kompania - Departamenti i komunikimeve 

Adresa: 

Faks: 


