
Nota prawna 

Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.saint-gobain.pl 

(zwanej dalej "Serwisem"). 

1. Wydawca Serwisu 

Wydawcą Serwisu jest spółka Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Dąbrowie 

Górniczej, przy ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 92278, z kapitałem zakładowym 335.075.400,00 PLN, NIP: 9281005205, 

REGON: 970434546 (zwana dalej "Spółką"). 

 

Celem Serwisu jest dostarczenie informacji o Grupie Saint-Gobain w Polsce i na świecie. 

 

Określenie "Grupa Saint-Gobain" lub "Saint-Gobain" odnosi się do grupy podmiotów w skład której wchodzą 

Compagnie de Saint-Gobain oraz inne spółki i jednostki gospodarcze powiązane z nią bezpośrednio lub pośrednio 

i w związku z tym nazywane podmiotami Grupy Saint-Gobain. 

2. Odpowiedzialność 

Niniejsza Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.  

Spółka dokłada wszelkich starań, aby treści przedstawione w niniejszym Serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie 

ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. W szczególności Spółka 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych 

informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. 

 

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany informacji i danych w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności 

uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. 

 

Spółka nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały 

umieszczone w niniejszym Serwisie. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji 

i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu. 

3. Prawa własności intelektualnej 

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów graficznych, tekstowych, układu strony oraz innych 

elementów są zastrzeżone i stanowią własność Spółki lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie 

nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek 

praw do całości jak i części treści Serwisu, w tym baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do 

korzystania z informacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami prawa, a w szczególności 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 

z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153, poz. 1503, 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. 

zm.). 

 

Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, 

modyfikowania transmitowania jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części, poza przypadkami określonymi 

stosownymi przepisami prawa. 

4. Znaki towarowe 

Nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące używane na stronach Serwisu 

stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 

roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 poz. 1410 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 

5. Odesłania 

Bez pisemnej wcześniejszej zgody Spółki zakazane jest zamieszczanie przez podmioty trzecie następujących 

odwołań: 

- do Serwisu; 

- do jakiegokolwiek adresu WWW. umieszczonego w Serwisie; 

- do jakiegokolwiek dokumentu umieszczonego w Serwisie. 

6. Pliki cookies 

W związku z prowadzeniem Serwisu, Spółka zbiera i przetwarza dostarczane przez pliki cookies informacje 

dotyczące wykorzystania Serwisu przez jego użytkowników. Powyższe dane Spółka przetwarza w celach 

technicznych i statystycznych, przede wszystkim przy monitorowaniu ruchu w Serwisie i oglądalności Serwisu. 

 



Jeżeli użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie przez Spółkę informacji dostarczonych przez pliki 

cookies proszony jest o odpowiednie skonfigurowanie swojego komputera. 

7. Przetwarzane dane 

Wszelkie dane osobowe przesłane do Spółki za pośrednictwem Serwisu uznaje się za podane dobrowolnie, zgodnie 

z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

w wypadku podania przez któregokolwiek z użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane 

osobowe użytkowników przetwarzane będą na potrzeby obsługi konkretnego zgłoszenia / kontaktu, w tym w celu 
dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu informacyjnego lub handlowego. 

Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Saint-

Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Szklanych Domów 2, 

42-530 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 92278, z 

kapitałem zakładowym 335.075.400,00 PLN, NIP: 9281005205, REGON: 970434546.Użytkownik ma prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. 
Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek użytkownika.  

  

Polityka cookies 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 

cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron 

internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do 

nich dostęp jest wydawca (operator) Serwisu, określony w Nocie prawnej powyżej. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 

Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

1. „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej) 

2. „stałe” (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” i/lub „dopasowanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy 

Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika 

Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej): 

1. Internet Explorer 

2. Mozilla Firefox 

3. Google Chrome 

4. Opera 

8. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 

udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych 

umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki 

użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez 

użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na 

serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings
http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836
http://help.opera.com/Windows/11.01/pl/cookies.html


z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz 

świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google 

może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie 

przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie 

będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może 

zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim 

przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny 

internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach 

określonych powyżej. 

Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do 

przeglądarki blokującego Google Analytics. 

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
11. Wszelkie zmiany zapisów polityki prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu. 

Data ostatniej aktualizacji: 22.07.2016 r. 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

