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1. Τι είναι τα Cookies;
Για να συλλέξουμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στο παρόν, μπορεί να
κάνουμε χρήση των cookies, web beacons και παρόμοιων τεχνολογιών στην
ιστοσελίδα μας. Πιο συγκεκριμένα, ένα cookie είναι ένα μικρό τμήμα πληροφοριών
που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύεται στον σκληρό
δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή. Μπορείτε
να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν
λαμβάνετε ένα cookie. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν θέλετε
να το αποδεχτείτε ή όχι. Ωστόσο, ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες
που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά
εάν τα cookie σας είναι απενεργοποιημένα.

2. Άμεσα cookies και cookies από τρίτους
Τα άμεσα cookies: είναι cookies που λαμβάνει ο υπολογιστής σας από την
ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.
Τα cookies από τρίτα μέρη: τοποθετούνται στον υπολογιστή σας μέσω της
ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, αλλά από τρίτους, όπως για παράδειγμα η Google.

3. Cookies στην ιστοσελίδα μας
➢ Απαραίτητα cookies: Πρόκειται για άμεσα cookies που είναι απαραίτητα για να
μπορέσετε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και να κάνετε χρήση των
λειτουργιών της. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς δεν
μπορούν να σας παρασχεθούν. Αυτά τα cookies διαγράφονται όταν κλείνετε το
πρόγραμμα περιήγησης σας.
➢ Cookies επιδόσεων: Πρόκειται για άμεσα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε
ανώνυμoποιημένη μορφή, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε και να
μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών, να δούμε πώς κινούνται εντός της
ιστοσελίδας μας και εντοπίζουν τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι
επισκέπτες της.
➢ Cookies λειτουργιών: Πρόκειται για άμεσα cookies που επιτρέπουν στην
ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη
γλώσσα ή την περιοχή από την οποία συνδέεστε) και παρέχει βελτιωμένα και
πιο προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα
cookies θα είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη
δραστηριότητα περιήγησης σας σε άλλες ιστοσελίδες.

➢ Analytics: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες ανάλυσης από τρίτα μέρη,
όπως το πρόγραμμα Google Analytics και άλλα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών
μας βοηθούν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες κάνουν
χρήση της ιστοσελίδας μας και να προσδιορίσουμε τα πρότυπα των χρηστών.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της
ιστοσελίδας μας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταβιβάζονται
και θα αποθηκεύονται από -τρίτα μέρη- παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης σε
διακομιστές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι πληροφορίες που
συλλέγονται για το σκοπό αυτό (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και
άλλων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων) θα
γνωστοποιούνται ή θα συλλέγονται απευθείας από αυτούς τους παρόχους
υπηρεσιών. Για λογαριασμό μας, οι πάροχοι υπηρεσιών αναλυτικών
υπηρεσιών τρίτων μερών θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την
αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας σας, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με
τη δραστηριότητα της και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη
δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο σε σχέση
με τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να
διατηρούν και να χρησιμοποιούν ανώνυμα, συγκεντρωτικά δεδομένα που
συλλέγονται από χρήστες της ιστοσελίδας μας σε σχέση με τις δικές τους
επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
τους. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποφυγής cookies αυτού του
είδους, κάντε κλικ εδώ. Επιπλέον, τα αρχεία καταγραφής ταυτότητας και
παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση στατιστικών
στοιχείων χρηστών.
➢ Cookies με σκοπό τη διαφήμιση: Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε εμάς και
στους διαφημιζόμενούς μας να παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με
εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιορίσουν
τη συχνότητα με την οποία βλέπετε μια διαφήμιση καθώς και για τη μέτρηση
της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτά τα cookies
θυμούνται ότι επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, τη διάρκεια της επίσκεψής
σας, τις διαφημίσεις που προβάλατε και μπορεί να μας βοηθήσετε να
καταρτίσουμε το «προφίλ χρήσης» σας. Αυτά είναι μόνιμα cookies τα οποία θα
διατηρούνται στη συσκευή σας μέχρι τη λήξη τους ή την προηγούμενη μη
αυτόματη διαγραφή. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να δείτε ορισμένες διαφημίσεις
τρίτων σε άλλες ιστοσελίδες, με βάση όμως τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα
μας επειδή συμμετέχουμε σε διαφημιστικά δίκτυα που διαχειρίζονται
προμηθευτές τρίτων κατασκευαστών, όπως το Google Adwords και το
Facebook. Επιπλέον, αυτά τα διαφημιστικά δίκτυα μας επιτρέπουν να
προβάλλουμε διαφημίσεις στους χρήστες μας, λαμβάνοντας υπόψη τα
δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Αυτά τα δίκτυα
παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο με την πάροδο του
χρόνου, συλλέγοντας πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, μεταξύ άλλων
μέσω της χρήσης cookies, αρχείων καταγραφής διακομιστή ιστού και
διαδικτυακών σημάτων. Τα δίκτυα χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για
να σας δείξουν διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας
και για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του προγράμματος περιήγησης
σε πολλούς ιστότοπους. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται τόσο
στην ιστοσελίδα μας όσο και σε ιστοσελίδες τρίτων μερών που συμμετέχουν
στα δίκτυα διαφήμισης. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να
παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μάρκετινγκ.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από τους παρόχους
υπηρεσιών ανάλυσης τρίτων για λόγους διαφήμισης.
➢ Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Αυτά τα cookies μαζί με τα Plug-ins των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις
λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης -όπως το Facebook κλπ.- στην
ιστοσελίδα μας. Αυτά είναι μόνιμα cookies τα οποία θα διατηρούνται στη
συσκευή σας μέχρι τη λήξη τους ή την προηγούμενη μη αυτόματη διαγραφή.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες, η προσθήκη και το περιεχόμενό τους
φορτώνονται απευθείας από τους διακομιστές του παρόχου κοινωνικής
δικτύωσης και περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας μέσω του προγράμματος
περιήγησής σας. Εάν συνδέεστε στον αντίστοιχο λογαριασμό κοινωνικών
μέσων σας, τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο πάροχος
κοινωνικών μέσων θα συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με το προφίλ χρήστη
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ποια
προσωπικά δεδομένα θα συλλέξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εσάς.
Ανατρέξτε στις σχετικές ειδοποιήσεις απορρήτου των παρόχων μέσων
κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες.

4. Συγκατάθεση για τα cookies
Υποθέτουμε ότι επιθυμείτε τα cookies στη συσκευή σας. Τα περισσότερα
προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δέχονται αυτόματα cookies. Ωστόσο, εάν
επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε
ή να απορρίπτετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησής σας. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην
μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.
Όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που
ζητά τη συγκατάθεσή σας για τη τοποθέτηση διαφημιστικών cookies στη συσκευή
σας. Για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδέχομαι».
Μόλις δώσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό το μήνυμα δεν θα εμφανιστεί στις
επόμενες επισκέψεις σας. Εάν εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης της συσκευής σας
επιθυμεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, μπορεί να το κάνει
αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αν δεν αποσύρετε
τη συγκατάθεσή σας, θα υποθέσουμε ότι είστε επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies
από την ιστοσελίδα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.allaboutcookies.org .

