
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 

Когато посещавате нашия фирмен уебсайт, бисквитките могат да бъдат автоматично 

инсталирани и временно запаметени в паметта на компютъра или на твърдия му диск, с цел да 

улеснят навигацията в нашия сайт. Бисквитките не ни позволяват да ви идентифицираме, но се 

използват за записване на информация за страниците, които сте посетили на нашия уебсайт, 

датата и часа на посещението ви на сайта и др. 

По-долу вижте списъка с бисквитките, използвани от сайта Saint-Gobain.com и тяхната цел: 

Име Тип Описание 

Has_js Бисквитка на приложение Бисквитка на сесията, 
използвана от CMS за показване 
на уебсайта. 

YouTube Visitor_info1_live Специфична бисквитка Youtube Тази постоянна бисквитка има 
продължителност от 7 месеца и 
се грижи да определи коя 
версия на началната страница на 
YouTube получавате, при 
посещение 

YouTube Pref Cookie Специфична бисквитка Youtube PREF бисквитка може да 
съхранява вашите 
предпочитания и друга 
информация, по-специално 
предпочитания от вас език 
(напр. Английски), колко 
резултати от търсенето искате да 
получите на страница (напр. 10 
или 20) и дали желаете или не 
филтъра за SafeSearch на Google 
да бъде включен. 

Cookie-agreed Бисквитка на приложение Техническа бисквитка за 
управление на 
информационното съобщение 
за използването на бисквитки на 
сайта. 

EmbedP5layer.UserBandwidth, Бисквитка на приложение Техническа бисквитка, 
използвана за осигуряване на 
добро ниво на услуга за 
видеоклиповете (Kaltura), 
показани на сайта. 

TimedText.Preferences1 Бисквитка на приложение Техническа бисквитка, 
използвана за осигуряване на 
добро ниво на услуга за 
видеоклиповете (Kaltura), 
показани на сайта. 

__utma Бисквитки Analytics Аналитични бисквитки, 
предоставени от Google 
Analytics. Вижте подробности 
по-долу. 

__utmb Бисквитки за анализ Аналитични бисквитки, 
предоставени от Google 
Analytics. Вижте подробности 
по-долу. 

__utmc Бисквитки за анализ Аналитични бисквитки, 
предоставени от Google 



Analytics. Вижте подробности 
по-долу. 

__utmz Бисквитки за анализ Аналитични бисквитки, 
предоставени от Google 
Analytics. Вижте подробности 
по-долу. 

__utmv Бисквитки за анализ Аналитични бисквитки, 
предоставени от Google 
Analytics. Вижте подробности 
по-долу. 

vnID / new Бисквитки за анализ Това са аналитични бисквитки 
(econeo ad server), 
предназначени да предоставят 
анонимна статистика за 
рекламната кампания. 

 

ОБЩИ НАСТРОЙКИ НА БИСКВИТКИТЕ 

Можете да използвате настройките в браузъра си, за да контролирате бисквитките, които са 

запазени на вашия компютър или мобилно устройство. 

• Internet Explorer™ 

• Chrome™ 

• Firefox™ 

• Opera™ 

• Safari™ 

Можете да деактивирате бисквитките във вашия уеб браузър. Това обаче ще деактивира всички 

бисквитки, използвани от браузъра ви, включително тези от други уебсайтове, които могат да 

причинят промяна или загуба на определени настройки или информация. Деактивирането на 

бисквитките може да промени начина на преглед на нашия уебсайт или може да направи 

навигацията в сайта по-трудна. 

АНАЛИТИЧНИ БИСКВИТКИ НА УЕБСАЙТА CONTROLSOLAR.RO 

Аналитични бисквитки на уебсайта Saint-Gobain.com 

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. ("Google"). 

Информацията, генерирана от бисквитката относно използването на този уебсайт от вас 

(включително вашия IP адрес), ще бъде изпратена на Google сървър в САЩ и ще се съхранява там. 

Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от вас, съставяне на 

доклади за дейностите в уебсайтовете за уебсайт оператори и предоставяне на други услуги, 

свързани с дейностите на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да прехвърли 

тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или доколкото трети страни 

обработват тези данни от името на Google. Google никога няма да асоциира вашия IP адрес с други 

данни, притежавани от Google. Можете да откажете инсталацията на бисквитки, като изберете 

съответните настройки на вашия браузър; все пак, обърнете внимание, че ако го направите, може да 

не успеете да се възползвате от пълната функционалност на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, 

вие се съгласявате с обработката от Google на данните, свързани с вас по начина и за целите, 

посочени по-горе. 

За повече информация относно бисквитките на Google Analytics, кликнете тук. 



Друга алтернатива за деактивиране на Google Analytics е да инсталирате малък плъгин, предоставен 

от Google за основните браузъри. 

ДАННИ СЪБИРАНИ НА САЙТА 

Всеки посетител на този сайт, който предоставя информация на Compagnie de Saint-Gobain, му 

предоставя съвкупността от прехвърлимите права, свързани с тази информация и го упълномощава, 

да ги използва както пожелае. Предоставената от посетителите по този начин информация ще се 

счита за неповерителна, трябва да бъде точна и законна и не трябва да засяга интересите на трети 

страни. 

По-конкретно по отношение на личните данни, събрани на Сайта, посетителите са информирани, че 

сайтът използва няколко операции за обработка, чиято цел е да осигурят комуникацията и обмена 

на информация с посетителите. 

Тези операции за обработка могат да осъществят: 

• Да отговарят на писмени заявки от посетители в различните раздели, предназначени за тази 

цел, 

• Изпращане на документите, поискани от посетителите (по-специално тези с финансов 

характер), 

• Управляват регистрациите на посетителите, за да присъстват на финансови срещи, 

организирани от Compagnie de Saint-Gobain, 

• Управление на приложения за работа, в зависимост от това дали отговарят на 

предложенията за работа, публикувани на сайта или не. 

Събираните данни: 

• Трябва да произхождат само от доброволен запис на съответния посетител, 

• Които са само за вътрешна употреба и са насочени към лицата, отговорни за управление на 

заявките на посетителя, 

• Се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, 

определени по-горе. 

В съответствие със закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно информационните технологии, 

файловете и свободите, изменен със закон № 2004-801 от 6 август 2004 г., всяко лице, което желае 

да упражнява правата си за достъп, коригиране, заличаване или опозиция, трябва да се свърже със: 

GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 


