
PRAVNA OBAVIJEST 

Ova pravna obavijest utvrđuje opseg, odredbe i uvjete uporabe ove internetske stranice tvrtke, u 

nastavku „ova stranica”, dostupne na sljedećoj adresi […]. 

1) VLASNIK STRANICE 

Vlasnik ove stranice je […] (u nastavku “tvrtka”). 

Pravni oblik tvrtke: društvo s ograničenom odgovornošću 

Sjedišta tvrtke: Strada Varianta Nord, br. 61, 910053, Călărași 

Temeljni kapital: 550.407.310,00 RON 

Registracijski broj tvrtke. 11882475 

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

 

Svrha ove mrežne stranice tvrtke – „stranice” je pružanje informacija o tvrtci Saint-Gobain 

Group/“tvrtci“, njenim proizvodima i uslugama. 

 

Naziv “Saint-Gobain Group” ili “Saint-Gobain” odnosi se na grupaciju sastavljenu od Compagnie 

de Saint-Gobain, ove tvrtke i velikog broja povezanih društava i drugih subjekata koji su pod 

izravnom ili neizravnom stvarnom kontrolom i koje se u nastavku nazivaju “Saint-Gobain Group 

Entities”. 

 

2) ODGOVORNOST I OBVEZE 

Tvrtka, vlasnik ovog web mjesta, ulagat će stalne napore, kako bi osigurala pouzdanost svih 

informacija na ovom web mjestu tijekom prikaza na mreži kao i dok su dostupne na mreži. 

Tvrtka zadržava pravo izmjene i/ili ispravka sadržaja informacija ili dokumenata objavljenih na 

ovom web mjestu u bilo koje vrijeme, bez najave. 

Tvrtka (kao i svaki drugi subjekt grupacije Saint-Gobain Group) ne smije se smatrati odgovorim za 

(1) pogreške ili propuste prilikom širenja informacija ili (2) tehničke probleme na ovoj stranici ili 

drugim povezanim stranicama ili (3) bilo koje tumačenje ili informaciju objavljenu na ovim 

stranicama ili (4) posljedice njihova korištenja. 

Općenito, tvrtka (kao i svi drugi subjekti grupacije Saint-Gobain Group) ne treba se smatrati 

odgovornom ni za kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, neovisno o uzroku, izvoru, vrsti ili 

posljedicama, uzrokovanu pristupom bilo koga ovoj stranici i/ili nemogućnošću pristupa istoj ili 

uporabom internetske stranice i/ili zaslugama za bilo koju informaciju izravno ili neizravno 

dostupnu na ovoj internetskoj stranici kao i bilo kojoj drugoj stranici na koju se ova internetska 

stranica poziva ili je povezana putem linka. 

 

3) INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 

Ako nije drukčije navedeno, intelektualna vlasnička prava nad dokumentima na ovom web mjestu 

i svakim elementom kreiranim za ovu stranicu ekskluzivno su vlasništvo tvrtke koja ne daje nikakvu 

licencu ili pravo osim prava na posjet i navigaciju na web mjestu. Umnožavanje svih dokumenata 

objavljenih na ovoj stranici (osobito fotografija, filmova i animacija) dopušteno je samo u 

informativne svrhe te samo za osobnu i privatnu uporabu. Izričito je zabranjeno svako 

umnožavanje i uporaba kopija u bilo koju drugu svrhu, osim uz prethodno pisano dopuštenje tvrtke. 

Imena tvrtki, logotipi, proizvodi, brendovi i imena domena spomenuti na ovom web mjestu isključivo 

su vlasništvo tvrtke i/ili subjekata grupacije Saint-Gobain Group i njihova uporaba nije dopuštena, 

osim uz prethodno pisano dopuštenje tvrtke ili dotičnih subjekata. 

 

4) KOLAČIĆI 

Uporaba kolačića 

Prilikom posjeta stranici naše tvrtke, kolačići mogu biti automatski instalirani i privremeno 

pohranjeni u memoriji vašeg računala ili na tvrdom disku, kako bismo vam olakšali navigaciju na 

našoj stranici. Kolačići nam ne omogućavaju da vas identificiramo, ali se koriste kako bi se 



zabilježile informacije o stranicama koje ste pregledavali na našem web mjestu, datum i vrijeme 

vašeg posjeta itd. 

 

Pogledajte na ovoj stranici popis kolačića koje koristi stranica Saint-Gobain.com i njihovu 

namjenu. 

 

Opće postavke kolačića 

Možete koristiti postavke unutar svog preglednika kako biste upravljali kolačićima koji su 

postavljeni na vašem računalu ili mobilnom uređaju. 

 

• Internet Explorer™ 

• Chrome™ 

• Firefox™ 

• Opera™ 

• Safari™ 

 

Možete onemogućiti kolačiće u svom internetskom pregledniku. No, to će onemogućiti sve kolačiće 

koje koristi vaš preglednik uključujući i one s drugih web mjesta što može dovesti do promjene ili 

gubljenja određenih postavki. Onemogućavanje kolačića može promijeniti vaše iskustvo 

pretraživanja na našem web mjestu ili otežati navigaciju stranice. 

 

5) PODACI PRIKUPLJENI NA OVOJ STRANICI 

Svaki posjetitelj ove stranice, koji pruža informacije tvrtci, potonjoj daje sva prenosiva prava u vezi 

s ovom informacijom i ovlašćuje istu da je upotrijebi za bilo koju svrhu. 

 

Tako pružene informacije od strane posjetitelja smatrat će se nepovjerljivim, moraju biti precizne i 

zakonite i ne smiju ugrožavati interese trećih osoba. 

 

Točnije, kad je riječ o osobnim podacima prikupljenim na ovoj stranici, posjetitelji su obaviješteni 

da stranica koristi nekoliko postupaka obrade kojima se osigurava komunikacija i razmjena 

informacija s posjetiteljima. 

 

Navedeni postupci obrade ponajprije omogućuju: 

• Odgovaranje na pisane zahtjeve posjetitelja u različitim odjeljcima izrađenim za ovu svrhu, 

• Prosljeđivanje dokumenata zatražih od strane posjetitelja, 

• Upravljanje prijavama za posao neovisno o tome odgovaraju li one oglasima za posao 

objavljenim na ovoj stranici. 

 

Podaci koji se prikupljaju: 

• Moraju proizlaziti iz dobrovoljnog bilježenja relevantnog posjetitelja, 

• Namijenjeni su isključivo za internu uporabu i prosljeđuju se odgovornima za upravljanje 

zahtjevima posjetitelja, 

• Čuvaju se isključivo onoliko koliko je nužno kako bi se ostvarile gore navedene svrhe. 

 

Sukladno Uredbi (EZ) 2016/679 za zaštitu fizičkih osoba s obzirom na obradu osobnih podataka i 

slobodan protok takvih podataka i Direktivu 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka) stavljenu 

izvan snage, svaka osoba koja želi ostvariti svoja prava pristupa, brisanja ili prava na prigovor, 

treba kontaktirati sljedeći odjel: 

 

Odjel za korporativne komunikacije 

Adresa: 

Faks: 


