
ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящата правна информация установява обхвата, условията за използване на този 

институционален сайт "Сайтът", достъпен на адреса [...]. 

1) ИЗДАТЕЛ НА САЙТА 

Този Сайт е публикуван от [...] (наричан по-долу „Търговско дружество"). 

Организация на търговското дружество: дружество с ограничена отговорност 

Търговско седалище: Strada Varianta Nord, Nr. 61, 910053, Кълъраш 

Капитал на дружеството: 550.407.310,00 РОН 

Регистрационен номер на дружеството. 11882475 

Имейл: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 

 

Целта на този институционален сайт „Сайтът" е да предостави информация за Saint-Gobain 

Group/Търговското дружество, неговите продукти и услуги. 

 

„Saint-Gobain Group“ или „Saint-Gobain“ се отнася до групата, съставена от Compagnie de 

Saint-Gobain, Търговското Дружество и голям брой търговски дружества и други субекти, 

които са свързани с него, които са пряко или косвено са ефективно контролирани от него, и 

които са наричани по-долу „Saint-Gobain Group Entities". 

 

2) ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Търговското дружество, собственик на този Уебсайт, непрекъснато полага усилия за да 

гарантира надеждността на всяка информация, предоставена на този Уебсайт, в момента, 

в който се показва онлайн, както и докато е достъпен онлайн. 

Търговското дружество запазва правото си да променя и/или да поправя съдържанието на 

информацията и документите, публикувани на този Уебсайт по всяко време, без 

предизвестие. 

Търговското дружество (както и всеки друг субект от Saint-Gobain Group) не поема 

отговорност за (1) грешки или пропуски в разпространяваната информация или (2) 

технически проблеми, възникнали на Сайта и на всички останали сайтове, към които е 

свързан чрез препратки, или (3) всяко тълкуване на информацията, публикувана на тези 

сайтове, или (4) последиците от тяхното използване. 

По-общо, Търговското дружество (както и всеки друг субект от Saint-Gobain Group) не поема 

отговорност за всякакви и всички щети, пряко или непряко, независимо от причината, 

произхода, естеството или последиците, причинени от достъпа на всеки посетител до 

Уебсайта или невъзможността за достъп до него или чрез използване на Уебсайта и/или 

доверяването към всяка информация, достъпна пряко или непряко от този Уебсайт, както и 

всеки уебсайт, към който уебсайтът се позовава или установява връзка. 

 

3) ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Освен ако не е посочено друго, правата на интелектуална собственост в документите на 

Сайта и във всеки елемент, създаден за този Сайт, са изключителна собственост на 

Търговското дружество, които не предоставят лиценз или право, освен правата за 

посещение и навигация на Уебсайта. Възпроизвеждането на всички документи, публикувани 

на Сайта (особено снимките, филмите и анимациите) е разрешено само за информационни 

цели и само за лична и частна употреба, всяко възпроизвеждане и всяко ползване на копия, 

направени за други цели са изрично забранени, с изключение на ситуациите, когато има 

предварително писмено разрешение на Търговското дружество. Корпоративните имена, 

лога, продуктите, марките и имената на домейни, споменати на този Уебсайт, са еднолична 

собственост на Търговското дружество и/или на субектите на Saint-Gobain Group, и не 

следва да се използват без предварително и писмено разрешение от съответното 

дружество или субект. 

 



4) БИСКВИТКИ 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 

Когато посещавате нашия Фирмен Сайт, 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. 

 

На тази страница ще намерите списъка с бисквитките, използвани от сайта Saint-

Gobain.com и тяхната цел. 

 

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. 

 

5) ДАННИ СЪБИРАНИ НА САЙТА 

Всеки посетител на този Сайт, който предоставя информация на Търговското дружество, 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, 

• 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 с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по 

отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, и за 

отмяна на Директива 95/46/EC (Общ регламент относно защитата на данните), всяко лице, 

което желае да упражни правото си за достъп, коригиране, заличаване или опозиция, трябва 

да се свърже със следния отдел: 

 

Търговско дружество - Отдел Комуникации 

Адрес: 

Факс: 


