
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Η παρούσα Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου ορίζει το πεδίο, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

χρήσης αυτής της ιδρυματικής σελίδας (η «Σελίδα»), που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση [...]. 

1) ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Η Σελίδα αυτή έχει δημοσιευθεί από την […] (εφεξής η «Εταιρία»). 

Μορφή εταιρίας: εταιρία περιορισμένης ευθύνης 

Κεντρικά εταιρίας: Strada Varianta Nord, Nr. 61, 910053, Καλαράσι 

Μετοχικό κεφάλαιο: 550.407.310,00 RON 

Αριθμός μητρώου εταιρίας: 11882475 

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

 

Στόχος της ιδρυματικής αυτής σελίδας (η «Σελίδα») είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 

Όμιλο/την Εταιρία Saint-Gobain, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

 

Ο «Όμιλος Saint-Gobain» ή «Saint-Gobain» αναφέρεται στον όμιλο που αποτελείται από την 

Compagnie de Saint-Gobain, την Εταιρία και ένα μεγάλο αριθμό εταιριών και άλλων συνδεόμενων 

οντοτήτων, τις οποίες ελέγχει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, και θα αναφέρονται εφεξής ως «Οντότητες 

του Ομίλου Saint-Gobain». 

 

2) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

Η Εταιρία-ιδιοκτήτρια αυτού του Ιστοτόπου θα καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για να 

εξασφαλίζει την αξιοπιστία όλων των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου εφόσον 

δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα διαδικτυακά. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να διορθώσει το περιεχόμενο των 

πληροφοριών και των εγγράφων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς 

προηγούμενη προειδοποίηση. 

Η Εταιρία (καθώς και οποιαδήποτε άλλη Οντότητα του Ομίλου Saint-Gobain) δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για 1) λάθη ή παραλήψεις στις πληροφορίες που δημοσιεύει ή 2) τεχνικά 

προβλήματα που παρουσιάζονται στη Σελίδα και σε άλλες σελίδες που παραπέμπει ή 3) 

οποιαδήποτε ερμηνεία των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτές τις σελίδες ή 4) τις 

συνέπειες της χρήσης τους. 

Γενικότερα, η Εταιρία (καθώς και οποιαδήποτε άλλη Οντότητα του Ομίλου Saint-Gobain) δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμιά βλάβη, άμεση ή έμμεση, οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία, 

προέλευση, φύση ή συνέπειες, που έχει προκληθεί από την πρόσβαση οποιουδήποτε στον 

Ιστότοπο ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν, ή από τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και τα εύσημα 

που αποδίδονται σε οποιαδήποτε πληροφορία άμεσα ή έμμεσα διαθέσιμη στον Ιστότοπο ή 

οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο παραπέμπει. 

 

3) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Εκτός κι αν αναφέρεται άλλως, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εγγράφων στη Σελίδα 

και στο κάθε στοιχείο που έχει δημιουργηθεί για αυτήν τη Σελίδα ανήκουν αποκλειστικά στην 

Εταιρία, τα οποία δεν παρέχουν καμία άδεια ή δικαίωμα, πέρα από το δικαίωμα της επίσκεψης και 

της περιήγησης στον Ιστότοπο. Η αναπαραγωγή όλων των εγγράφων που δημοσιεύονται στη 

Σελίδα (και συγκεκριμένα των φωτογραφιών, των βίντεο και των κινούμενων στοιχείων) 

εξουσιοδοτείται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς, και αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική 

χρήση, ενώ οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή και άλλη χρήση των αντιγράφων για άλλους 

σκοπούς απαγορεύεται ρητά, εκτός αν έχει δοθεί προηγουμένως η έγγραφη άδεια της Εταιρίας. 

Τα εταιρικά ονόματα, τα λογότυπα, τα προϊόντα, οι επωνυμίες και τα ονόματα των ιστοτόπων 

αποτελούν ιδιοκτησία αποκλειστικά της Εταιρίας ή/και των Οντοτήτων του Ομίλου Saint-Gobain 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη και γραπτή άδεια από την εταιρία ή 

τη σχετική οντότητα. 

 



4) COOKIES 

Χρήση 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. 

 

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα cookies που χρησιμοποιεί το Saint-

Gobain.com, καθώς και με τον σκοπό τους. 

 

Γενικές ρυθμίσεις 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. 

 

5) Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπο 

Κάθε επισκέπτης της Σελίδας που παρέχει πληροφορίες στην Εταιρία 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. 

• 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 τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων), οποιοδήποτε άτομα επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της πρόσβασης, 

διόρθωσης, διαγραφής ή εναντίωσης, πρέπει να επικοινωνεί με το ακόλουθο τμήμα: 

 

Εταιρεία - Τμήμα Επικοινωνίας 

Διεύθυνση: 

Fax: 


