
PRAVNO OBVESTILO 

To pravno obvestilo določa obseg in pogoje za uporabo tega spletnega mesta ustanove »spletno 

mesto«, ki je dostopno na naslovu [...]. 

1) IZDAJATELJ SPLETNEGA MESTA 

Spletno mesto je izdal […] (v nadaljnjem besedilu: družba). 

Oblika družbe: družba z omejeno odgovornostjo 

Sedež družbe: Strada Varianta Nord, Nr. 61, 910053, Călărași 

Delniški kapital: 550.407.310,00 RON 

Matična številka družbe:11882475 

E-poštni naslov: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com 

 

Namen tega spletnega mesta ustanove (»spletno mesto«) je zagotoviti informacije o skupini Saint-

Gobain/družbi, njenih izdelkih in storitvah. 

 

»Skupina Saint-Gobain« ali »Saint-Gobain« pomeni skupino, ki jo sestavljajo družba Compagnie 

de Saint-Gobain, družba ter številne družbe in drugi subjekti, ki so z njo povezani in jih ta 

neposredno ali posredno dejansko nadzoruje in ki se v nadaljnjem besedilu imenujejo »subjekti 

skupine Saint-Gobain«. 

 

2) ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI 

Družba, ki je lastnica tega spletnega mesta, si bo stalno prizadevala zagotoviti zanesljivost vseh 

informacij, ki so na voljo na tem spletnem mestu, medtem ko so prikazane na spletu in tudi medtem 

ko so na voljo na spletu. 

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni in/ali popravi 

vsebino informacij in dokumentov, objavljenih na tem spletnem mestu. 

Družba (kot tudi kateri koli drug subjekt skupine Saint-Gobain) se ne more šteti za odgovorno za 

(1) napake ali opustitve v posredovanih informacijah ali (2) tehnične težave, ki se pojavijo na 

spletnem mestu in vseh drugih spletnih mestih, s katerimi ima vzpostavljene povezave, ali (3) 

kakršno koli razlago informacij, objavljenih na teh spletnih mestih, ali (4) posledice njihove 

uporabe. 

Na splošno: družba (kot tudi kateri koli drug subjekt skupine Saint-Gobain) ni odgovorna za nobeno 

škodo, neposredno ali posredno, ne glede na vzrok, izvor, naravo ali posledico, ki jo povzroči 

dostop kogar koli do spletnega mesta ali nezmožnost dostopa do njega ali uporaba spletnega 

mesta in/ali zasluga, pripisana kakršnim koli informacijam, ki so na voljo neposredno ali posredno 

na tem spletnem mestu ali na katerem koli spletnem mestu, na katerega se spletno mesto sklicuje 

ali ima z njim vzpostavljeno povezavo. 

 

3) INTELEKTUALNA LASTNINA 

Če ni drugače navedeno, so pravice intelektualne lastnine v dokumentih na spletnem mestu in v 

vsakem elementu, ki je ustvarjen za to spletno mesto, v izključni lasti družbe, ki ne podeljuje 

nobene licence ali pravice, razen pravice do obiska in brskanja po spletnem mestu. 

Razmnoževanje vseh dokumentov, objavljenih na spletnem mestu (zlasti fotografij, f ilmov in 

animacij), je dovoljeno izključno za informativne namene ter samo za osebno in zasebno uporabo, 

pri čemer sta izrecno prepovedanoa vsakršno razmnoževanje in uporaba kopij za druge namene, 

razen ob predhodnem pisnem dovoljenju družbe. Imena podjetij, logotipi, izdelki, blagovne znamke 

in imena domen, ki so navedeni na tem spletnem mestu, so izključna last družbe in/ali subjektov 

skupine Saint-Gobain in jih ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega in pisnega pooblastila 

zadevne družbe ali subjekta. 

 

4) PIŠKOTKI 

Uporaba piškotkov 



Ob obisku spletnega mesta naše družbe se bodo piškotki samodejno namestili in začasno shranili 

v pomnilnik vašega računalnika ali na njegov trdi disk, s čimer bo olajšano krmarjenje po našem 

spletnem mestu. Z uporabo piškotkov vas ne moremo identif icirati,  uporabljamo pa jih za beleženje 

informacij o straneh, ki ste si jih ogledali na našem spletnem mestu, datumu in času vašega obiska 

spletnega mesta itn. 

 

Na tej strani sta navedena seznam piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto Saint-Gobain.com, in 

njihov namen. 

 

Splošne nastavitve piškotkov 

S piškotki, ki so nameščeni v vašem računalniku ali mobilni napravi, lahko upravljate prek 

nastavitev vašega brskalnika. 

 

• Internet Explorer™ 

• Chrome™ 

• Firefox™ 

• Opera™ 

• Safari™ 

 

Piškotke lahko onemogočite v svojem brskalniku,vendar boste s tem onemogočili vse piškotke, ki 

jih uporablja vaš brskalnik, vključno s piškotki drugih spletnih mest, zaradi česar se bodo nekatere 

nastavitve ali informacije morda spremenile ali izgubile. Če onemogočite piškotke, se lahko 

spremeni vaša izkušnja brskanja po našem spletnem mestu ali pa bo krmarjenje po spletnem 

mestu težje. 

 

5) PODATKI, ZBRANI NA SPLETNEM MESTU 

Vsak obiskovalec tega spletnega mesta, ki družbi posreduje podatke, ji podeli vse prenosljive 

pravice, povezane s temi podatki, in ji dovoli, da jih uporabi po lastni presoji. 

 

Informacije, ki jih tako posredujejo obiskovalci, štejejo za nezaupne, biti morajo natančne in 

zakonite ter ne smejo posegati v interese tretjih oseb. 

 

Obiskovalci so v zvezi z osebnimi podatki, ki se zbirajo na spletnem mestu, obveščeni, da spletno 

mesto uporablja več postopkov obdelave, katerih namen je zagotoviti komunikacijo in izmenjavo 

informacij z obiskovalci. 

 

Ti postopki obdelave omogočajo predvsem: 

• odgovarjanje na pisne zahteve obiskovalcev v različnih razdelkih, ki so temu namenjeni;  

• posredovanje dokumentov, ki jih zahtevajo obiskovalci; 

• upravljanje vlog za zaposlitev, ne glede na to, ali gre za odziv na ponudbe za zaposlitev, 

objavljene na tem spletnem mestu, ali ne. 

 

Zbrani podatki: 

• morajo biti samo posledica prostovoljnega beleženja, ki ga opravi zadevni obiskovalec;  

• so namenjeni samo za notranjo uporabo in za osebe, ki so odgovorne za obravnavo 

obiskovalčeve zahteve; 

• se hranijo samo toliko časa, dokler je to potrebno za izvajanje zgoraj opredeljenih 

namenov. 

 

Skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 

prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) se mora vsaka oseba, ki želi uveljavljati svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa ali 

ugovora, obrniti na naslednji oddelek: 



 

Družba – oddelek za komuniciranje 

Naslov: 

Št. faksa: 


