NOTĂ JURIDICĂ
Prezenta notă juridică stabilește domeniul de aplicare și termenii de utilizare ai site-ului disponibil la
adresa http://www.saint-gobain.ro/ (denumit în continuare “Site-ul”).
1) Editorul Site-ului
Editorul acestui Site este Saint-Gobain Glass România S.R.L. (denumită în continuare “Societatea”).
Forma juridică: societate cu răspundere limitată
Sediul social: Str. Varianta Nord nr.61, Călărași, România
Capitalul social: 689,407,310 RON
Înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J51/353/2006
Cod unic de identificare fiscală: RO11882475
E-mail de contact: Communication.SGRomania@saint-gobain.com
Scopul acestui Site este de a furniza informații despre Grupul Saint-Gobain în România și la nivel
internațional, despre Societate și despre produsele și serviciile acesteia.
"Grupul Saint-Gobain" sau "Saint-Gobain" se referă la un grup format din Compagnie de SaintGobain, Societate și alte entități care au legătură cu aceasta, pe care Compagnie de Saint-Gobain le
controlează efectiv, în mod direct sau indirect, și care vor fi denumite în continuare entitățile din
Grupul Saint-Gobain.
2) Răspunderea
Societatea, proprietarul acestui Site, va depune în permanență eforturi pentru a asigura acuratețea
oricăror informații furnizate pe acest Site de la momentul afișării online a acestora, precum și pe
toată perioada în care acesta este disponibil online.
Societatea își rezervă dreptul de a modifica și/sau rectifica conținutul informațiilor și documentelor
publicate pe acest Site în orice moment și fără nicio notificare prealabilă.
Societatea (precum și orice altă entitate a Grupului Saint-Gobain) nu poate fi trasă la răspundere
pentru (1) erori sau omisiuni în informațiile publicate, (2) problemele tehnice întâlnite pe Site și pe
toate celelalte Site-uri la care acesta face trimitere prin intermediul link-urilor, (3) orice interpretare a
informațiilor publicate pe aceste site-uri sau (4) consecințele utilizării lor.
În general, Societatea (precum și orice altă entitate a Grupului Saint-Gobain) nu va fi ținută
răspunzătoare pentru nicio daună, directă sau indirectă, indiferent de cauză, originea, natura sau
consecința acesteia, cauzată de accesul oricărei persoane la Site, precum nici pentru imposibilitatea
accesării acestuia sau cauzată prin utilizarea Site-ului si/sau a informațiilor disponibile direct sau
indirect pe acest Site, precum și pe orice alte site-uri la care acesta face trimitere prin intermediul
link-urilor.
3) Drepturi de proprietate intelectuală
Toate drepturile asupra Site-ului, inclusiv asupra conținutului acestuia, grafica și elementele textuale,
planul general și alte componente sunt rezervate și sunt proprietatea exclusivă a Societății, cu
excepția cazului în care nu se prevede altfel. Utilizarea conținutului Site-ului nu determină

dobândirea de către utilizatori a unor drepturi asupra tuturor sau a unora dintre bazele de date care
susțin Site-ul. Utilizatorul este autorizat să facă uz de aceste informații în limitele premise de
legislația în vigoare, în special de prevederile Legii nr. 8/1996 cu privire la drepturile de autor și
drepturile conexe și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Reproducerea, modificarea, transmiterea, copierea, distribuirea și republicarea întregului sau a unei
părți a acestui Site în scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al Societății sunt strict interzise,
sub rezerva unor circumstanțe excepționale prevăzute de legislația în vigoare.
4) Mărci
Denumirile comerciale, numele produselor și alte denumiri menționate pe Site sunt mărci
înregistrate protejate de Legea nr. 84 din 15 aprilie 1998 (republicată) privind mărcile şi indicațiile
geografice și de Legea Concurenței nr. 21 din 10 aprilie 1996 (republicată).
5) Hyperlink-uri
Plasarea unui Hiperlink pe site-ul Societății necesită autorizația prealabilă din partea Societății.
Următoarele link-uri, create de terțe părți, fără acordul prealabil scris al Societății, sunt interzise:
 la pagina de pornire a Site-ului,
 la oricare dintre paginile de internet ale Site-ului;
 la un document publicat pe Site.
6) Cookies
Când vizitați Site-ul, modulele cookie pot fi instalate automat și stocate temporar în memoria
computerului sau pe hard diskul acestuia pentru a vă ușura navigarea. Cookie-urile nu ne permit să
vă identificăm, dar sunt utilizate pentru a înregistra informații despre paginile pe care le-ați vizualizat
pe Site-ul nostru, data și ora vizitei dumneavoastră pe Site etc.
La această pagină veți găsi lista modulelor cookies utilizate de Site, precum și scopul acestora.
Setări Generale Cookies
Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a controla modulele de tip cookies care pot fi instalate
în memoria computerului sau pe dispozitivul mobil:

Internet Explorer™

Chrome™

Firefox™

Opera™

Safari™
Puteți dezactiva modulele de tip cookie în browser-ul dumneavoastră. Această acțiune va duce la
dezactivarea tuturor modulelor de tip cookie utilizate de browser-ul dumneavoastră, inclusiv cele de
pe alte site-uri web, ceea ce poate determina modificarea sau pierderea anumitor setări sau
informații. Dezactivarea modulelor de tip cookie poate schimba experiența dumneavoastră de
navigare pe Site sau poate face dificilă navigarea pe acesta.
7) Datele colectate pe Site
Fiecare vizitator al acestui Site, care furnizează informații Societății, acordă acesteia totalitatea
drepturilor legate de aceste informații și o autorizează să utilizeze respectiva informație așa cum
consideră necesar. Informațiile astfel furnizate de vizitatori vor fi considerate neconfidențiale,
trebuie să fie exacte și obținute prin mijloace legale și nu trebuie să aducă atingere intereselor
terților.

Mai precis, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe Site, vizitatorii sunt
informați că acesta utilizează mai multe operațiuni de prelucrare al căror scop este de a asigura
comunicarea și schimbul de informații cu vizitatorii.
Aceste operațiuni de prelucrare permit în special să:
 răspundem solicitărilor scrise din partea dumneavoastră în diferitele secțiuni create în acest
scop,
 transmitem documentele solicitate de dumneavoastră,
 gestionăm candidaturile pentru diferitele locuri de muncă vacante, indiferent dacă acestea
corespund ofertelor de locuri de muncă publicate pe Site sau nu.
Datele colectate:
 trebuie să rezulte doar din înregistrarea lor voluntară de către vizitatorul respectiv,
 sunt destinate numai utilizării interne și sunt direcționate către cei responsabili pentru a
răspunde la solicitările vizitatorului,
 sunt păstrate numai atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile definite mai sus.
Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoană care dorește să își exercite drepturile de
acces, rectificare, ștergere sau opoziție, trebuie să contacteze următorul departament:
Departamentul de Comunicare
Sediu social: Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, România
E-mail: Communication.SGRomania@saint-gobain.com
Tel. : +40 21 207 57 50 / +40 21 207 57 51

