
ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ 

У цій правовій інформації встановлюються обсяг, терміни та умови використання цього 

інституційного сайту «Сайт», доступного за адресою […]. 

1) ВИДАВЕЦЬ САЙТУ 

Цей сайт публікується […] (надалі іменується як «Компанія»). 

Форма компанії: товариство з обмеженою відповідальністю 

Корпоративна штаб-квартира: Strada Varianta Nord, Nr. 61, 910053, Călărași 

Статутний капітал: 550 407 310,00 RON 

Реєстраційний номер компанії: 11882475 

Електронна пошта: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 

 

Метою цього інституційного сайту («Сайт») є надання інформації про Saint-Gobain 

Group/Компанію, її продукти та послуги. 

 

«Saint-Gobain Group» або «Saint-Gobain» належить до групи, що складається з Compagnie 

de Saint-Gobain, Компанії та великої кількості компаній та інших організацій, які афілійовані з 

нею, та які вона прямо чи опосередковано фактично контролює, та які надалі іменуються 

«організації Saint-Gobain Group». 

 

2) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

Компанія-власник цього Вебсайту буде докладати максимум зусиль для забезпечення 

правдивості будь-якої інформації, наданої на цьому Вебсайті, під час її відображення в 

Інтернеті, а також під час її доступності в Інтернеті. 

Компанія залишає за собою право змінювати та/або виправляти зміст інформації та 

документів, опублікованих на цьому Вебсайті, в будь-який час без попередження. 

Компанія (а також будь-яка інша організація Saint-Gobain Group) не несе відповідальності за 

(1) помилки або упущення в розповсюдженій інформації або (2) технічні проблеми, які 

виникли на Сайті та на всіх інших сайтах, на які вона встановлює посилання, або (3) будь-

яке тлумачення інформації, опублікованої на цих сайтах, або (4) за наслідки їх використання. 

Загалом, Компанія (а також будь-яка інша організація Saint-Gobain Group) не несе 

відповідальності за будь-який збиток, прямий чи опосередкований, незалежно від причини, 

походження, характеру або наслідків, що спричинений доступом будь-якої особи до 

Вебсайту або неможливістю доступу до нього, або через використання Вебсайту та/або 

внаслідок довіри до будь-якої інформації, прямо чи опосередковано доступної на даному 

Вебсайті, а також на будь-яких вебсайтах, посилання на які містить Вебсайт. 

 

3) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Якщо не зазначено інше, права інтелектуальної власності на документи, представлені на 

Сайті, та на кожен елемент, створений для цього Сайту, належать виключно Компанії, яка 

не надає жодної ліцензії чи права, крім прав на відвідування та навігацію по Вебсайту. 

Відтворення будь-яких документів, опублікованих на Сайті (зокрема, фотографій, фільмів та 

анімації), дозволено виключно в інформаційних цілях і лише для особистого та приватного 

використання; будь-яке відтворення та будь-яке використання копій, зроблених для інших 

цілей, прямо заборонене, крім як із попереднього письмового дозволу Компанії. 

Корпоративні назви, логотипи, продукти, бренди та доменні імена, що згадуються на цьому 

Вебсайті, є виключною власністю Компанії та/або організацій Saint-Gobain Group і не можуть 

використовуватися без попереднього письмового дозволу відповідної компанії чи організації. 

 

4) ФАЙЛИ COOKIE 

Використання файлів cookie 

При відвідуванні сайту 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. 

 

На цій сторінці наведено перелік файлів cookie, які використовує сайт Saint-Gobain.com, та 

їх призначення. 

 

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. 

 

5) ДАНІ, ЗІБРАНІ НА САЙТІ 

Кожен відвідувач цього Сайту, який надає інформацію Компанії, 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; 

• Передавати відвідувачам документи, які вони запитують; 

• 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 Регламенту (UE) 2016/679 про захист фізичних осіб щодо обробки 

персональних даних та про вільний обіг таких даних, а також відповідно до скасовуючої 

Директиви 95/46/EC (Загальний регламент щодо захисту даних), будь-яка особа, що бажає 



скористатися своїми правами на доступ, виправлення, видалення чи незгоду, має 

звернутися до наступного відділу: 

 

Компанія — Відділ комунікацій 

Адреса: 

Факс: 


