
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της εταιρίας μας, τα cookies ενδέχεται να εγκατασταθούν αυτόματα 

και να αποθηκευτούν προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας ή στον σκληρό δίσκο, ώστε να 

γίνεται πιο εύκολη η περιήγησή σας στη σελίδα. Τα cookies δεν μας επιτρέπουν να σας 

αναγνωρίσουμε, αλλά χρησιμοποιούνται για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες 

που προβάλατε στον ιστότοπο, την ημερομηνία και την ώρα που επισκεφτήκατε τη σελίδα κτλ. 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα cookies που χρησιμοποιεί το Saint-Gobain.com, καθώς και 

με τον σκοπό τους: 

Όνομα Τύπος Περιγραφή 

Has_js Cookie εφαρμογής Παροδικά cookies που 
χρησιμοποιούνται από το CMS για 
την εμφάνιση του ιστοτόπου. 

YouTube Visitor_info1_live Cookie συγκεκριμένο του Youtube Αυτό το επίμονο cookie έχει 
διάρκεια 7 μήνες και φαίνεται να 
ορίζει ποια έκδοση της αρχικής 
σελίδας του Youtube 
χρησιμοποιείτε όταν το 
επισκέπτεστε. 

YouTube Pref Cookie Cookie συγκεκριμένο του Youtube Το cookie PREF ενδέχεται να 
αποθηκεύσει τις προτιμήσεις σας 
και άλλες πληροφορίες, 
συγκεκριμένα την προτιμώμενη 
γλώσσα (π.χ. Αγγλικά), πόσα 
αποτελέσματα αναζήτησης 
επιθυμείτε να βλέπετε ανά σελίδα 
(π.χ. 10 ή 20) και αν θέλετε να 
έχετε ενεργοποιημένο το φίλτρο 
SafeSearch της Google. 

Cookie-agreed Cookie εφαρμογής Τεχνικό cookie για τη διαχείριση 
του μηνύματος πληροφόρησης 
για τη χρήση των cookies στη 
σελίδα. 

EmbedP5layer.UserBandwidth, Cookie εφαρμογής Τεχνικό cookie που 
χρησιμοποιείται για να παρέχει 
ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών για 
τα βίντεο (Kaltura) που 
εμφανίζονται στη σελίδα. 

TimedText.Preferences1 Cookie εφαρμογής Τεχνικό cookie που 
χρησιμοποιείται για να παρέχει 
ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών για 
τα βίντεο (Kaltura) που 
εμφανίζονται στη σελίδα. 

__utma Cookie ανάλυσης Cookie ανάλυσης που παρέχονται 
από το Google Analyrics. Δείτε 
παρακάτω για λεπτομέρειες. 

__utmb Cookie ανάλυσης Cookie ανάλυσης που παρέχονται 
από το Google Analyrics. Δείτε 
παρακάτω για λεπτομέρειες. 

__utmc Cookie ανάλυσης Cookie ανάλυσης που παρέχονται 
από το Google Analyrics. Δείτε 
παρακάτω για λεπτομέρειες. 



__utmz Cookie ανάλυσης Cookie ανάλυσης που παρέχονται 
από το Google Analyrics. Δείτε 
παρακάτω για λεπτομέρειες. 

__utmv Cookie ανάλυσης Cookie ανάλυσης που παρέχονται 
από το Google Analyrics. Δείτε 
παρακάτω για λεπτομέρειες. 

vnID / new Cookie ανάλυσης Πρόκειται για cookies ανάλυσης 
(econeo ad server) που έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν 
ανώνυμα στατιστικά από 
διαφημιστικές καμπάνιες. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να ελέγξετε τα 

cookies που έχουν ρυθμιστεί στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευής σας. 

• Internet Explorer™ 

• Chrome™ 

• Firefox™ 

• Opera™ 

• Safari™ 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Παρόλα αυτά, αυτό θα 

απενεργοποιήσει όλα τα cookes που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα περιήγησης, 

συμπεριλαμβανομένων κι αυτών από άλλους ιστοτόπους, και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

να αλλάξουν ή να χαθούν ορισμένες ρυθμίσεις ή πληροφορίες. Η απενεργοποίηση των cookies 

ενδέχεται να αλλάξει την εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας ή να κάνει την περιήγηση στη 

σελίδα πιο δύσκολη. 

COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ CONTROLSOLAR.RO 

Cookies ανάλυσης στον ιστότοπο Saint-Gobain.com 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης του ιστού που παρέχεται 

από την Google, Inc. ("Google"). Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από αυτό το cookie σχετικά με τη 

χρήση αυτού του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP) θα μεταφέρεται και θα 

αποθηκεύεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις 

πληροφορίες για να αξιολογήσει την χρήση του ιστοτόπου, να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τις 

δραστηριότητες στον ιστότοπο για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες 

σχετικές με τη δραστηριότητα στου ιστοτόπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google ενδέχεται επίσης 

να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από το νόμο ή στο βαθμό 

που τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της Google. Η Google δεν θα συνδυάσει ποτέ 

τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην Google. Μπορείτε να αρνηθείτε την 

εγκατάσταση των cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Παρόλα 

αυτά, λάβετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις 

λειτουργίες του ιστοτόπου. Κάνοντας χρήση αυτού του ιστοτόπου, δίνετε την συγκατάθεσή σας στην 

Google για την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με εσάς κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς 

που αναφέρονται παραπάνω. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, πατήστε εδώ. 



Ένας άλλος τρόπος για να απενεργοποιήσετε το Google Analytics είναι να εγκαταστήσετε ένα μικρό plugin 

που προτείνεται από την Google για όλα τα κύρια προγράμματα περιήγησης. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

Κάθε επισκέπτης της Σελίδας που παρέχει πληροφορίες στην Compagnie de Saint-Gobain, παρέχει στην 

εταιρία την ολότητα των μεταφερόμενων δεδομένων που σχετίζονται με την πληροφορία αυτή και την 

εξουσιοδοτεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Επομένως, οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 

επισκέπτες θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές, πρέπει να είναι ακριβείς και έννομες και δεν πρέπει να 

αντιτίθενται στα συμφέροντα του τρίτου μέρους. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον ιστότοπο, οι 

επισκέπτες ενημερώνονται ότι η Σελίδα χρησιμοποιεί διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας, με στόχο την 

εξασφάλιση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με τους επισκέπτες. 

Οι διαδικασίες αυτές καθιστούν δυνατή: 

• Την απάντηση σε έγγραφα αιτήματα των επισκεπτών στις διάφορες κατηγορίες για αυτό τον 

σκοπό. 

• Την αποστολή των εγγράφων που ζητήθηκαν από τους επισκέπτες (συγκεκριμένα οικονομικής 

φύσης). 

• Τη διαχείριση της εγγραφής των επισκεπτών για να παρακολουθήσουν οικονομικές συναντήσεις 

που διοργανώνονται από την Compagnie de Saint-Gobain. 

• Τη διαχείριση αιτήσεων εργασίας είτε αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 

θέσεις που δημοσιεύθηκε στη Σελίδα είτε όχι. 

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται: 

• Πρέπει να είναι αποτέλεσμα μόνο της εθελοντικής καταγραφής του εκάστοτε επισκέπτη. 

• Είναι για εσωτερική χρήση μόνο και απευθύνονται στους υπεύθυνους διαχείρισης των αιτημάτων 

των επισκεπτών. 

• Διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την διενέργεια των σκοπών 

που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Σύμφωνα με το νόμο Ν. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, αναφορικά με την τεχνολογία, τα αρχεία και τις 

ελευθερίες, όπως αυτός αναθεωρήθηκε από το νόμο Ν. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, οποιοσδήποτε 

επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή εναντίωσης, πρέπει να 

επικοινωνεί με το ακόλουθο email: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 


