
ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE 

При відвідуванні вебсайту нашої компанії, файли cookie можуть автоматично встановлюватися 

та тимчасово зберігатися в пам’яті вашого комп’ютера або на його жорсткому диску, задля 

полегшення навігації по сайту. Файли cookie не дозволяють нам ідентифікувати вас, але 

використовуються для запису інформації про сторінки, які ви переглядали на нашому вебсайті, 

дату та час вашого відвідування сайту тощо. 

Далі наведено перелік файлів cookie, які використовує сайт Saint-Gobain.com, та їх призначення: 

Назва Властивість Опис 

Has_js Програмний файл cookie Сеансовий файл cookie, який 
використовується CMS для 
відображення вебсайту. 

YouTube Visitor_info1_live Спеціальний файл cookie для 
Youtube 

Цей постійний файл cookie 
зберігається 7 місяців і, як 
правило, визначає, яка версія 
домашньої сторінки Youtube 
буде відображатися під час її 
відвідування 

YouTube Pref Cookie Спеціальний файл cookie для 
Youtube 

Файл cookie PREF може зберігати 
ваші налаштування та іншу 
інформацію, зокрема мову 
(наприклад, англійську), 
кількість результатів пошуку, які 
ви хочете бачити на сторінці 
(наприклад, 10 або 20), і чи 
хочете ви задіяти фільтр 
SafeSearch від Google. 

Cookie-agreed Програмний файл cookie Технічний файл cookie для 
керування інформаційним 
повідомленням про 
використання файлів cookie на 
сайті. 

EmbedP5layer.UserBandwidth, Програмний файл cookie Технічний файл cookie, що 
використовується для 
забезпечення високого рівня 
обслуговування відео (Kaltura), 
що відображаються на сайті. 

TimedText.Preferences1 Програмний файл cookie Технічний файл cookie, що 
використовується для 
забезпечення високого рівня 
обслуговування відео (Kaltura), 
що відображаються на сайті. 

__utma Аналітичний файл cookie Аналітичні файли cookie, що 
надаються Google Analyrics. Див. 
подробиці нижче. 

__utmb Аналітичний файл cookie Аналітичні файли cookie, що 
надаються Google Analyrics. Див. 
подробиці нижче. 

__utmc Аналітичний файл cookie Аналітичні файли cookie, що 
надаються Google Analyrics. Див. 
подробиці нижче. 

__utmz Аналітичний файл cookie Аналітичні файли cookie, що 
надаються Google Analyrics. Див. 
подробиці нижче. 



__utmv Аналітичний файл cookie Аналітичні файли cookie, що 
надаються Google Analyrics. Див. 
подробиці нижче. 

vnID / new Аналітичний файл cookie Це аналітичні файли cookie 
(рекламний сервер econeo), 
призначені для збирання 
анонімної статистики рекламних 
кампаній. 

 

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE 

Ви можете використовувати налаштування у своєму браузері для керування файлами cookie, які 

встановлені на вашому комп’ютері або мобільному пристрої. 

• Internet Explorer™ 

• Chrome™ 

• Firefox™ 

• Opera™ 

• Safari™ 

Файли cookie можна вимкнути у вашому браузері. Однак це призведе до вимкнення всіх файлів 

cookie, які використовує ваш браузер, включно з файлами з інших вебсайтів, що може призвести 

до зміни або втрати певних налаштувань або інформації. Вимкнення файлів cookie може змінити 

або ускладнити навігацію по нашому сайту. 

АНАЛІТИЧНІ ФАЙЛИ COOKIE НА ВЕБСАЙТІ CONTROLSOLAR.RO 

Аналітичні файли cookie на вебсайті Saint-Gobain.com 

Цей вебсайт використовує Google Analytics — сервіс вебаналітики, який надає компанія Google, Inc. 

(«Google»). Інформація, згенерована файлом cookie щодо використання вами цього вебсайту 

(включаючи вашу IP-адресу), передається на сервер Google в США та зберігається там. Google 

використовуватиме цю інформацію з метою оцінки вашого використання вебсайту, складання звітів 

про діяльність вебсайту для його операторів та надання інших послуг, пов’язаних з активністю 

вебсайту та використанням Інтернету. Google також має право передавати цю інформацію третім 

сторонам, якщо це вимагається законом або якщо треті сторони обробляють ці дані від імені Google. 

Google забороняється пов’язувати вашу IP-адресу з іншими даними, якими вона володіє. Ви можете 

відмовитися від встановлення файлів cookie, обравши відповідні налаштування у своєму браузері; 

однак зверніть увагу, що в такому випадку, можливо, ви не зможете використовувати повну 

функціональність цього вебсайту. Використовуючи цей вебсайт, ви даєте згоду на обробку ваших 

даних компанією Google в спосіб і для цілей, зазначених вище. 

Щоб отримати додаткову інформацію про файли cookie для сервісу Google Analytics, натисніть тут. 

Існує ще одна альтернатива деактивації Google Analytics — встановити невеликий плагін, що 

пропонується Google для всіх основних браузерів. 

ДАНІ, ЗІБРАНІ НА САЙТІ 

Кожен відвідувач цього Сайту, який надає інформацію компанії Compagnie de Saint-Gobain, тим 

самим надає їй повний обсяг прав, пов’язаних із цією інформацією, які можна передати, і дозволяє 

використовувати цю інформацію будь-яким чином. Інформація, надана таким чином відвідувачами, 

вважатиметься неконфіденційною; вона повинна бути точною та законною й не має обмежувати 

інтереси третіх осіб. 



Більш конкретно щодо персональних даних, зібраних на Сайті, до відома відвідувачів доводиться, 

що Сайт використовує кілька операцій обробки, метою яких є забезпечення комунікації та обміну 

інформацією з відвідувачами. 

Ці операції обробки, зокрема, дають змогу: 

• Відповідати на письмові запити відвідувачів у різних розділах, призначених для цієї мети; 

• Передати відвідувачам документи, які вони запитують (зокрема, фінансового характеру); 

• Керувати реєстрацією відвідувачів для участі у фінансових зустрічах, організованих 

компанією Compagnie de Saint-Gobain; 

• Керувати робочими заявками: чи відповідають вони пропозиціям роботи, опублікованим на 

Сайті, чи ні. 

Дані, що збираються: 

• Можуть бути отримані лише в результаті їх добровільного запису відповідним відвідувачем; 

• Призначені для використання лише в межах компанії та надаються особам, відповідальним 

за обробку запитів відвідувача; 

• Зберігаються виключно протягом того часу, який необхідний для виконання зазначених 

цілей. 

Відповідно до закону № 78–17 від 6 січня 1978 року про інформаційні технології, файли даних і 

громадянські свободи, з поправками, внесеними законом № 2004–801 від 6 серпня 2004 року, будь-

яка особа, яка бажає скористатися своїми правами на доступ, виправлення, видалення або незгоду, 

має звертатися за наступною адресою: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 


