
RREGULLORJA E SAINT-GOBAIN GROUP PËR PRIVATËSINË 

 

• ÇFARË ËSHTË KJO 

➢ Në Saint-Gobain, privatësia është një çështje serioze, ndaj ne vazhdojmë ta mbrojmë. 

➢ Në përputhje me rregulloren e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (“GDPR”), kjo rregullore 
shpjegon se kur, pse dhe si kompanitë në grupin tonë, të drejtuara nga kjo rregullore: 
 
• mbledhin të dhëna personale rreth personave; 
• përdorin këtë informacion; 
• ua zbulojnë këto lloj të dhënash të tjerëve, kur kjo është e nevojshme në kushte të caktuara; 
• i ruajnë këto të dhëna personale të sigurta dhe konfidenciale. 

 
• CILAT JANË NDRYSHIMET E RREGULLORES 

 
➢ Kjo rregullore mund të ndryshohet herë pas here, ndaj ju lutem të shikoni datën në këtë faqe për t'u 

siguruar që keni versionin më të fundit. 
➢ Kjo rregullore është përditësuar për herë të fundit më 17th maj 2018. 
 
• KUSH JEMI NE 

 
➢ Grupi Saint-Gobain (i referuar nga këtu e tutje si “Grupi”) përbëhet nga shumë kompani të veçanta. 

Sa herë që keni të bëni me një prej kompanive të Grupit tonë (nga këtu e tutje "Kompania"), 
"kontrollori" i të dhënave tuaja personale do të jetë Kompania, e cila vendos mënyrën se si 
përpunohen të dhënat tuaja personale. 

➢ Aty ku kjo rregullore referohet "ne", "jonë" ose "neve" më poshtë, përveç nëse përmendet ndryshe, 
kjo i referohet në veçanti kompanisë, e cila është kontrollore e të dhënave tuaja personale. 

 
• SI TRAJTOHEN TË DHËNAT TUAJA PERSONALE DHE CILAT JANË ATO 

 
Ne mund të mbledhim dhe të përpunojmë të dhënat personale të mëposhtme: 
 
Të dhëna personale që ju na i jepni neve: Këtu përfshihen informacione që ju na jepni, komplet me 
dëshirë, duke vendosur informacion nëpërmjet: 

• një prej faqeve tona të internetit; 
• aplikacioneve tona celulare; 
• platformave të mediave sociale; 
• duke u lidhur me ne me telefon, email ose ndryshe. 

 
Shembull: këtu përfshihen informacionet që janë dhënë në kohën e regjistrimit për të përdorur faqet 
tona të internetit, gjatë abonimit në shërbimet që ofrojmë përmes faqeve të internetit, gjatë postimit të 
materialeve ose kërkimit të shërbimeve të mëtejshme, gjatë menaxhimit të llogarisë suaj online (duke 
përfshirë dokumentet e aksesimit dhe përfshirjen në korrespendencën me  ne me telefon, email ose 
ndryshe). Gjithashtu mund t'ju kërkojmë informacion kur raportoni një problem në faqet tona të internetit. 
Nëse plotësoni ndonjë prej pyetësorëve për qëllime studimi, ne do të marrim informacion edhe në këto 
raste. 
 
Informacioni që na jepni mund të lidhet me identifikimin tuaj, si emri, adresa, adresa e email-it dhe numri 
i telefonit, ose detaje të kërkesave, dhe mund të përfshihen regjistrime të çdo korrespondence dhe 
përgjigjet në pyetësorë. 
 
➢ Të dhënat personale që mbledhim rreth jush: ne mund të mbledhim automatikisht informacionet 

e mëposhtme: 
 

• detaje të transaksioneve që kryeni përmes faqeve të internetit, dhe vizitat në faqet tona të 
internetit, duke përfshirë, por jo vetëm, të dhënat e trafikut, të dhënat e vendndodhjes, ueblog-
et dhe të dhënat e tjera të komunikimit, dhe burimet që aksesoni; 



• informacione teknike, të mbledhura automatikisht, duke përfshirë të dhënat anonime të 
mbledhura nga serveri i hostimit për qëllime statistikore, adresa Internet Protocol (IP) e përdorur 
për të lidhur kompjuterin ose pajisjen tuaj me internetin, lloji i shfletuesit dhe versioni, 
konfigurimi i zonës orare, llojet e plugineve dhe versionet, sistemi operativ dhe platforma. Ju 
lutem shikoni cookies për informacion të mëtejshëm; 

• të gjitha të dhënat personale që ju i lejoni të ndahen, të cilat janë pjesë e profilit tuaj publik ose 
e një rrjeti social të palës së tretë. 

 
➢ Të dhënat personale që mund të marrim nga burime të tjera: ne marrim të dhëna personale të 

caktuara rreth jush nga burime jashtë biznesit tonë, të cilat përfshijnë kompanitë e grupit dhe kompani 
të tjera të palëve të treta. 

 
Masat e mbetura të kësaj rregulloreje zbatohen gjithashtu për të gjitha të dhënat personale që marrim 
nga këto burime. 
 
• PSE DHE SI I PËRDORIM TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

 
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë të ligjshme për: 
 

• qëllimin e trajtimit të komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit me përdoruesit e faqeve të 
internetit; 

• qëllimi i menaxhimit të klientëve/relatave që kemi me ta; pra kur procesoni porositë tuaja, kur u 
përgjigjeni kërkesave ose duke ju dërguar rregullisht lajme dhe informacione për produktet 
tona, për markat tona dhe për nismat tona që mund të ngjallin interesin tuaj; 

• çdo qëllim tjetër specifik që tregohet në kohën e mbledhjes së këtij informacioni; 
 
Ne mund t'i përdorim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale kryesisht: 

 
➢ aty ku ju keni dhënë me dëshirë APROVIMIN e qartë dhe për qëllime specifike, të përcaktuara dhe 

legjitime. 
 
Ju mund ta tërhiqni aprovimin tuaj për përdorimin e informacionit tuaj prej nesh duke na kontaktuar në 
çfarëdo momenti. 
 

➢ në rastet kur është e nevojshme që ne të ndjekim INTERESAT TONA LEGJITIME si biznes, me 
kusht që interesat tuaja ose të drejtat dhe liritë tuaja themelore të mos jenë mbizotëruese, duke marrë 
parasysh pritshmëritë tuaja të arsyeshme, në bazë të marrëdhënies që ju keni me ne. 

 
Për shembull, për qëllimet e mëposhtme: 
 

• aktivitete marketingu direkt (përveçse aty ku mbështetemi te aprovimi juaj) si analizë për të 
informuar strategjinë tonë të marketingut, dhe për të përmirësuar e personalizuar eksperiencën 
tuaj si përdorues; 

• për të vlerësuar dhe përmirësuar shërbimin që u ofrojmë klientëve nëpërmjet regjistrimeve të 
telefonatave me qendrat tona të kontaktit; 

• dallim, parandalim dhe reduktim i aktiviteteve mashtruese ose të jashtëligjshme; 
• siguria e rrjetit dhe informacionit me qëllim që të marrim hapa për të mbrojtur informacionin tuaj 

nga humbja ose dëmtimi, vjedhja ose aksesi i paautorizuar. 
 

➢ në rastet që është e nevojshme që T'I PËRMBAHEMI NJË DETYRIMI LIGJOR dhe kryesisht: 
 

• për të ndihmuar autoritetet publike ose organet e hetimit; 
• për t'ju identifikuar kur na kontaktoni në rrethana të caktuara ligjore; 
• për të verifikuar saktësinë e të dhënave që mbajmë rreth jush. 

 
➢ aty ku është e nevojshme për ZBATIMIN E NJË KONTRATE që ne kemi me ju, ose ngaqë ju na keni 

kërkuar të ndërmarrim hapa specifikë para se të lidhim një kontratë. Këtu përfshihen informacionet që 
procesojmë për t'ju dhënë mundësi të përdorni faqen tonë të internetit dhe shërbimet që ofrojmë përmes 
saj. 



 
• KUSH MUND T'I MARRË OSE MUND TË KETË AKSES NË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

 
➢ Kompanitë e grupit 

 
Ne mund t' ndajmë informacionet tuaja me kompani të tjera brenda grupit Saint Gobain për qëllime 
administrative të brendshme ose për qëllime marketingu në lidhje me produktet dhe/ose shërbimet që 
plotësojnë gamën e tyre të produkteve dhe/ose shërbimeve që mund t'ju interesojnë. 
Ne mund t'i transmetojmë gjithashtu të dhënat tuaja personale kur e drejtojmë kërkesën tuaj te kontaktet 
tona brenda grupit, të cilët janë në gjendje të trajtojnë kërkesën tuaj (për shembull, për të zgjidhur një 
problem që na keni raportuar.) 

➢ Furnitorët dhe ofruesit e shërbimeve tona 
 
Ne mund t'ua zbulojmë informacionin tuaj ofruesve të shërbimeve të palëve të treta, agjentëve, 
nënkontraktorëve dhe organizatave të tjera me qëllim që të na ofrojnë shërbim direkt neve ose në emrin 
tuaj. Këto palë të treta mund të përfshijnë ofrues të shërbimeve cloud (si hosting dhe menaxhim email-
ësh) ose agjenci reklamimi, shërbime administrative, agjenci reference krediti, përpunues pagesash me 
karta krediti/debiti, studime për të parë sa të kënaqur janë klientët ose palë të tjera të treta që na ofrojnë 
shërbime dhe që na ndihmojnë në operimin e biznesit dhe faqes sonë të interentit. 
 
Kur ne përdorim ofrues të shërbimeve të palëve të treta, ne zbulojmë vetëm të dhëna personale që janë 
të nevojshme që ata të ofrojnë shërbimin e tyre dhe kemi një kontratë që u kërkon atyre t'i mbajnë 
informacionet tuaja të sigurta dhe konfidenciale, dhe të mos i përdorin përveçse në përputhje me 
udhëzimet tona specifike. 
 

➢ Palët e treta që ofrojnë produkte dhe shërbime përmes nesh 
 
Ne punojmë ngushtë me palë të treta të ndryshme për t'ju sjellë një gamë produktesh dhe shërbimesh, 
të cilat janë shtesë e atyre që ofrojmë ne. Në veçanti, ne mund të ofrojmë produkte financiare ose 
siguracioni në lidhje me produktet dhe shërbimet tona. 
 
Kur kërkoni ose blini një ose dira prej këtyre produkteve ose shërbimeve përmes nesh, pala e tretë 
përkatëse mund t'i përdorë të dhënat tuaja për t'ju dhënë informacion dhe për të përmbushur detyrimet 
që ka, të cilat lindin nga kontratat që keni me ta. 
 
Këta ofrues produktesh të palëve të treta mund t'i ndajnë informacionet tuaja me ne, të cilat ne do t'i 
përdorim në përputhje me këtë rregullore. Në disa raste, ata do të veprojnë si kontrollorë të 
informacioneve tuaja dhe prandaj ju këshillojmë që ta lexoni me kujdes rregulloren e tyre për 
privatësinë. 
 

➢ Mënyra të tjera si mund t'i ndajmë të dhënat tuaja personale 
 
Ne mund t'i transferojmë të dhënat tuaja personale: 
 
• te një palë e tretë si pjesë e shitjes së disa ose të të gjitha aseteve tona të biznesit ose si pjesë e 

çfarëdo ristrukturimi ose riorganizimi biznesi; 
• nëse jemi nën detyrimin për t'i zbuluar ose për t'i ndarë me qëllim që t'i përmbahemi çdo detyrimi 

ligjor ose kur ky zbulim kërkohet nga ligjet e zbatueshme, nga urdhra gjykate ose nga rregulla 
qeveritare, për të dalluar ose raportuar një krim, për të zbatuar kushtet e kontratës sonë ose për 
të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e vizitorëve dhe klientëve tanë; 

• për të zbatuar kushtet e përdorimit, për të mbrojtur të drejtat, privatësinë ose pronën e kompanive 
tona; nëse keni aprovuar zbulimin. 

 
Megjithatë, ne do të ndërmarrim gjithnjë hapa për t'u siguruar që të drejtat tuaja për privatësi të 
vazhdojnë të mbrohen. 
 
• VENDI KU I RUAJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

 



Informacioni juaj ruhet ose në databazën tonë, ose në databazën e ofruesve tanë të shërbimeve. 
Kryesisht ngaqë dimensioni ndërkombëtar i grupit Saint-Gobain dhe për të optimizuar cilësinë e 
shërbimit, informacioni që na jepni mund të transferohet në vende jashtë Zonës Ekonomike Evropiane 
(ZEE). 
 
Në këto raste, do të ndërmarrim masa të përshtatshme sigurie dhe konfidencialiteti për t'u siguruar që 
të drejtat tuaja për privatësi të vazhdojnë të mbrohen, siç përcaktohet në këtë rregullore. Këta hapa 
përfshijnë vendosjen e detyrimeve kontraktuale te marrësi i të dhënave tuaja personale ose sigurimi që 
marrësit janë abonuar në "international frameworks" që kanë për qëllim mbrojtjen e përshtatshme. 
 
• PËR SA KOHË I MBAJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

 
Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për të arritur qëllimin për të 
cilin i përdorim ato informacione dhe për të përmbushur detyrimet që kemi sipas ligjeve të tjera. 
Përveçse në raste specifike, kjo periudhë specifikohet në kohën që merret informacioni. 
Ne nuk i ruajmë të dhënat tuaja personale në një format të identifikueshëm për kohë më të gjatë nga 
ç'është e nevojshme. 
 
 
• CILAT JANË TË DREJTAT TUAJA 

 
Subjekt i ligjeve të zbatueshme dhe i disa përjashtimeve, kufizimeve ose rrethanave të caktuara, 
ju mund të keni të drejtën: 
 

• Të aksesoni të dhënat tuaja personale; 
• Të korrigjoni, modifikoni dhe përditësoni të dhënat tuaja personale; 
• Të fshini të dhënat tuaja personale ose të kufizoni përpunimin e tyre; 
• Të tërhiqni aprovimin tuaj; 
• Të kundërshtoni përdorimin e të dhënave personale prej nesh për vendime automatike të marra 

rreth jush; 
• Të na kërkoni që t'i transferojmë të dhënat tuaja personale në një skedar të dhënash të 

strukturuar ose te një ofrues tjetër shërbimesh nëse është e mundur teknikisht (portabiliteti i të 
dhënave); 

• Për të paraqitur një ankesë te autoriteti supervizor kompetent dhe për të kërkuar zgjidhje 
gjyqësore. 

 
Këto të drejta mund të ushtrohen me kërkesë me shkrim te detajet e kontaktit që do t'ju jepen 
në kohën e mbledhjes së të dhënave. Do t'ju jepet përgjigje brenda një vonese të arsyeshme, në 
përputhje me rregullat e zbatueshme. 
 
• SI GARANTOJMË SIGURINË DHE KONFIDENCIALITETIN E TË DHËNAVE TUAJA 

 
Qëllimi ynë është që t'i mbajmë gjithnjë të dhënat tuaja të mbrojtura e të sigurta. Pasi kemi marrë të 
dhënat tuaja personale, ne ndërmarrim masa dhe kontrolle të arsyeshme dhe të përshtatshme teknike 
dhe organizative për të parandaluar sa më shumë të jetë e mundur çdo shkatërrim aksidental ose të 
jashtëligjshëm, humbje, modifikim ose akses të paautorizuar. 
 
• SI FUNKSIONOJNË COOKIES 

 
Njëlloj si shumë faqe të tjera interneti, faqet tona të internetit përdorin cookies (duke përfshirë cookies 
të Google Analytics) për të marrë një pamje të përgjithshme të volumeve dhe zakoneve të vizitorëve në 
faqet tona të internetit. 
 
"Cookies" janë copëza të vogla informacioni që dërgohen në pajisjen tuaj dhe që ruhen në diskun e 
ngurtë të saj për t'u dhënë mundësi faqeve tona të internetit që t'ju njohin kur i vizitoni. 
 



Ekziston mundësia që t'i çaktivizoni cookies duke konfiguruar preferencat e shfletuesit tuaj. Për më 
shumë informacion se si i përdorim cookies dhe si t'i çaktivizoni ato në pajisjen tuaj, ju lutem vizitoni 
rregulloren përkatëse për cookies këtu. 
 
• NA KONTAKTONI 

 
➢ Ju lutem t'ia drejtoni çdo pyetje rreth kësaj rregulloreje oficerit tonë për mbrojtjen e të dhënave 

duke përdorur detajet e kontaktit më poshtë. 
➢ Nëse doni të na shkruani, ju lutem shkruani te adresa që tregohet te njoftimi ligjor. 
➢ Adresa jonë e email-it për pyetjet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave është 

GDPR.SGGRO@saint-gobain.com. 


