Përgjegjësia e përdorimit të të dhënave
E gjithë përmbajtja e faqes së internetit Boniteti.al ( www.boniteti.al ) duke përfshirë të dhënat,
informacionet, tekste, grafikë dhe të gjitha materialet dhe shërbime të tjera në faqen e
sipërpërmendur janë në pronësi të kompanisë Solvent Rating shpk, Rr. Reshit Çollaku, Pall.
Shallvare, Apt. 44 Tiranë (Mbajtës). Përmbajtja e faqes së internetit Boniteti.al mund të përdoret
vetem për qëllime personale dhe jo komerciale. Përmajtja ose pjesa e përmbajtjes mund të
riprodohet vetëm me lejen me shkrim të mbajtësit. Çdo riprodim, ndryshim, shpërndarje,
transmetim, publikim ose shfaqje e pëmbajtjes është e ndaluar rreptësisht.
Mbajtësi nuk merr përsipër përgjegjësinë për përditësimin, korrektësinë, plotësinë ose cilësinë e
informacionit të ofruar. Gjithashtu nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim material ose dëmtim
të natyrës tjetër që rezulton nga përdorimi ose mospërdorimi i informacionit në dispozicion, ose
si pasojë e informacionit të humbur apo të gabuar. Të gjitha ofertat e publikuara në faqe janë
vullnetare dhe nuk janë të detyrueshme. Mbajtësi shprehimisht rezervon të drejtën e modifikimit
ose heqjes së informacionit të ofruar, ndryshimit të pjeshëm të përmajtjes së faqjes ose ofertës,
të drejtën e plotësimit apo fshirjes, përgjegjësisë për aksesin në faqet e interentit të cilat janë të
lidhura me Boniteti.al si dhe në materialet që janë publikuara në ato, duke përfshirë dhe faqet e
internetit që reklamohen në Boniteti.al.
Mbajtësi merr përsipër mirëmbajtjen e faqes Boniteti.al në mënyrë që ajo të jetë në dispozicion
për përdorim 24 orë në ditë, të gjitha ditët e vitit. Mbajtësi rezervon të drejtën e pezulimit të
përkohëshëm të aksesit në faqen Boniteti.al për shkak të arsyjeve teknike të mirëmbajtjes ose
zëvendësimit të pajisjeve. Për shkak të arsyeve në lidhje me mirëmbajtjen e faqes Boniteti.al,
mbajtësi në të njëjtën kohë rezervon të drejtën e pezullimit më të gjatë të aksesit në faqen
Boniteti.al që zakonisht zhvillohet vetëm gjatë të shtunave dhe të dielave.
Mbajtësi rezervon të drejtën për të kufizuar ose pezulluar përdorimin e faqes Boniteti.al për një
fjalëkalim të vetëm në rastet e dyshimit për abuzim, që ka të bëjë me shkeljen e nenit 9 të
Kushteve të përgjithshme.
“Cookies”
Faqja e internetit Boniteti.al përdor “cookies” të serverit të internetit (server cookies) gjatë
vërtetimit të përdoruesit të portalit. Në qoftë se çaktivizoni “cookies” në shfletuesin tuaj të
internetit faqja Boniteti.al nuk do të funksionojë siç duhet.

