
 

 

Правно известие  
 

Настоящото правно известие установява сферата на приложение и условията за ползване на 
сайта, съществуващ на адрес http://perfektenprozorec.bg/  (наричан по-нататък „Сайтът“).   
 
1) Редактор на сайта  
Редактор на този сайт е “Стъкла за строителство Сен-Гобен Румъния” ООД (Saint-Gobain Building 
Glass România S.R.L.) (наричано по-нататък “Дружеството”).  
 
Правна форма: дружество с ограничена отговорност  

Адрес: улица „Варианта Норд“ (Varianta Nord), № 61, 910053, Кълъраш (Călărași)  

Дружествен (дялов) капитал: 550.407.310,00 RON (румънски леи)  

Булстат: 11882475  

Регистрационен номер в търговския регистър: J51/353/2006  
 
Имейл за контакт: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com.  
 
Целта на този Сайт е да представи информация за Групата Сен-Гобен както в Румъния, така и в 
международен план, за компанията и за нейните продукти и услуги.   
 
„Групата Сен-Гобен" или „Сен-Гобен" представлява група, съставена от „Компанѝ дьо Сен-
Гобен“ (Compagnie de Saint-Gobain), Дружество и други структури, свързани с нея, които 
„Компанѝ дьо Сен-Гобен“ контролира ефективно, пряко или непряко и които по-нататък ще 
бъдат наричани структури от групата на Сен-Гобен.  
 
2) Отговорност  
Дружеството, собственик на този Сайт, непрекъснато ще полага усилия да гарантира точността 
на всяка информация, предоставена на този Сайт от момента на пускането му в онлайн 
мрежата, както и през целия период, в който сайтът е достъпен в онлайн мрежата.   
 
Дружеството си запазва правото да променя и/или поправя съдържанието на информацията и 
на документите, публикувани на този Сайт, по всяко време и без предварително известие.   
 
Дружеството (както и която и да било друга структура на Групата Сен-Гобен) не може да бъде 
подвеждано под отговорност за: (1) грешки или пропуски в публикуваната информация; (2) 
технически проблеми, възникнали на Сайта и на всички останали сайтове, към които той 
препраща чрез линкове; (3) каквото и да било тълкуване и интерпретиране на информацията, 
публикувана на тези сайтове или (4) последиците от тяхното използване.  
 
В общи линии, Дружеството (както и всяка друга структура в групата Сен-Гобен) няма да бъде 
подвеждано под отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, независимо от 
причината, произхода, естеството или последствията от тях, причинени от достъпа на всеки 
човек до Сайта; както и няма да бъде подвеждано под отговорност за невъзможност за достъп 
до него или за щети, причинени от използването на Сайта и/или на информацията, налична 
пряко или непряко на този Сайт, както и на всички останали сайтове, към които той препраща 
чрез линкове.  
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3) Права на интелектуалната собственост  
Всички права върху Сайта, включително неговото съдържание, графични и текстови елементи, 
общият план и другите компоненти са запазени и са изключителна собственост на 
Дружеството, освен ако изрично не е посочено друго. Използването на съдържанието на сайта 
не позволява и не обуславя придобиването на права от потребителите върху всички или някои 
от базите данни, поддържащи Сайта. Потребителят е упълномощен да използва тази 
информация до степента, позволена от приложимото право, по-специално от разпоредбите на 
Закон № 8/1996 за авторското право и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).  
 
Възпроизвеждането, промяната, предаването, копирането, разпространението и повторното 
публикуване на целия или част от този Сайт за търговски цели, без предварителнотото писмено 
съгласие на Дружеството, са строго забранени, освен при изключителни обстоятелства 
съгласно приложимото право.  
 
4) Марки  
Търговските наименования, имената на продуктите и другите имена, посочени на сайта, са 
запазени марки, защитени от Закон № 84/1998 г. за търговските марки и географските 
означения и от Закона за конкуренцията № 21/1996.  
 
5) Хипервръзки / Хиперлинкове  

Използването на хипервръзките/хиперлинковете на уебсайта на Дружеството изисква 
предварително разрешение от страна на Дружеството.  

Забранено е създаването от трети страни, без предварителното писмено съгласие от страна на 
Дружеството, на следните връзки/линкове:  

 на началната страница на сайта;  

 на която и да било от интернет страниците на сайта;  

 на документ, публикуван на сайта.  
 
6) Бисквитки / Cookies  
Когато посещавате Сайта, "бисквитките" могат автоматично да се инсталират и временно да се 
съхраняват в паметта на компютъра Ви или на твърдия диск, за да се улесни навигацията Ви в 
сайта. "Бисквитките" не ни позволяват да ви идентифицираме, но се използват за записване на 
информация за страниците, които сте посещавали на нашия сайт, датата и часа на Вашето 
посещение в сайта и т.н.  
 
На тази страница ще намерите списък с "бисквитките", използвани от Сайта, както и тяхната 
цел.  
  
Общи настройки на "бисквитките"  
Можете да настроите браузъра си да контролира "бисквитките", които могат да бъдат 
инсталирани в паметта на Вашия компютър или на Вашето мобилно устройство:   

 Internet Explorer™ (Интернет Експлорър)  

 Chrome™ (Гугъл Хром)  

 Firefox™ (Файърфокс)  

http://perfektenprozorec.bg/Cookies%20fp.ro_BG.pdf
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


 

 

 Opera™ (Опера)  

 Safari™ (Сафари)  
 
Можете да деактивирате "бисквитките" в браузъра си. Това действие ще доведе до 
деактивирането на всички "бисквитки", използвани от браузъра Ви, включително и на тези от 
други уебсайтове, което може да доведе до промяна или загуба на някои настройки или 
информация. Деактивирането на бисквитките може да измени сърфирането Ви в нашия Сайта 
или да го затрудни.   
 
7) Данни, събрани от Сайта 
Всеки посетител на този сайт, който предоставя информация на Дружеството, му предоставя и 
всички права, свързани с тази информация, и го упълномощава да използва съответната 
информация, както сметне за необходимо. Информацията, предоставена от посетителите, ще 
бъде считана за неповерителна, трябва да бъде получена по законен път и да не накърнява 
интересите на трети страни.  
 
По-конкретно по отношение на обработката на лични данни в сайта посетителите ще бъдат 
информирани, че той използва повече и различни операции за усъвършенстване, чиято цел е 
да се гарантират комуникацията и обменът на информация с посетителите.  
 
По-специално тези операции по обработка ни позволяват да:  

 отговаряме на Вашите писмени искания в различните секции, създадени за тази цел;  

 изпращаме документите, които сте поискали;  

 управляваме кандидатурите за различни свободни работни позиции, независимо от 
това дали отговарят или не на публикувани на Сайта обяви за работа.  

 
Събраните данни:  

 трябва да са резултат само и единствено от доброволната им регистрация от страна на 
съответния посетител;   

 са само за вътрешно ползване и се пренасочват към тези лица, които отговарят за 
удовлетворяване на исканията на посетителите;   

 се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, 
описани по-горе.  

 
Съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 всеки, който желае да упражни правото си на достъп, 
коригиране, заличаване или противопоставяне, трябва да се свърже със следния отдел:  
 
Отдел Маркетинг  
Седалище: улица „Варианта Норд“ (Varianta Nord), № 61, 910053, Кълъраш (Călărași)  
Имейл: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com  
 

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
mailto:GDPR.SGGRO@saint-gobain.com

