ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Τι είναι τα cookies
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για να παρέχουμε, βελτιώνουμε,
προστατεύουμε, και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε
στοιχεία σας που εμπίπτουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα cookies είναι πολύ μικρά
αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, στα οποία
μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, και δεν λαμβάνουν
γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Τα
cookies μας βοηθούν να θυμηθούμε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις
επισκέψεις σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα
με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση ενημερωτικών cookies
(τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται
όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης κλείνει) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει
ενημερωτικά αναγνωριστικά (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους
από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και
αποτελεσματική εξερεύνηση στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε
περιπτώσεις όπως στο να θυμηθείτε ξανά το όνομα χρήστη σας για την επόμενη επίσκεψη,
στο να καταλάβουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, και στο να βελτιώνουμε τις
υπηρεσίες μας βάσει αυτών των πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την κτήση των
προσωπικών αναγνωριστικών δεδομένων. Μπορείτε να προγραμματίσετε το πρόγραμμα
περιήγησής σας να μην δέχεται cookies, αλλά αυτό δύναται να περιορίσει την ικανότητά σας
να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που
εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της Ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία
για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή
σας.

Πότε Στέλνονται cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας και σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.
Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, μέσω προγράμματος περιήγησης θα λάβει
cookies από εμάς. Επιπλέον στέλνουμε cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν
επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες που φιλοξενούν επιπρόσθετες εφαρμογές (π.χ. επιλογή
«κοινοποίηση») ή επιλογές «tag».

Για ποιόν λόγο χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να σας αναγνωρίζουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας,
να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να προσδιορίζουμε πότε είστε συνδεδεμένοι και
πότε όχι με την ιστοσελίδα μας.

Επίσης με τα cookies μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και να σας δίνουμε μια
προσωπική εμπειρία που είναι στα πλαίσια των ρυθμίσεών σας. Επίσης τα cookies
δημιουργούν συνδέσεις με την ιστοσελίδα μας γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Με τη χρήση των cookies μπορούμε να καταπολεμήσουμε δραστηριότητες που παραβιάζουν
την πολιτική λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
Επιπλέον, τα cookies μας επιτρέπουν να σας αποστέλλουμε εξατομικευμένες
διαφημιστικές/προωθητικές ενέργειες είτε βρίσκεστε στην ιστοσελίδα μας είτε σε άλλες
ιστοσελίδες και εξατομικευμένα άρθρα μέσω επιπρόσθετων εφαρμογών όπως την επιλογή
«κοινοποίηση».
-

Προτιμήσεις, άρθρα και υπηρεσίες : τα cookies μπορούν να μας πουν ποια γλώσσα
προτιμάτε και τις επικοινωνιακές προτιμήσεις σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να
συμπληρώσετε φόρμες στην ιστοσελίδα μας πολύ ευκολότερα. Επίσης σας
παρέχουν άρθρα, εικόνες και εξατομικευμένο περιεχόμενο σε συνδυασμό με τις
επιπρόσθετες εφαρμογές μας.

-

Διαφημίσεις : Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για να σας δείχνουμε σχετικές
διαφημίσεις είτε βρίσκεστε στην ιστοσελίδα μας είτε όχι. Ενδέχεται επίσης να
χρησιμοποιήσουμε cookies για να γνωρίζουμε εάν κάποιος που είδε μία διαφήμιση
αργότερα επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και πραγματοποίησε μια ενέργεια (π.χ.
πραγματοποίησε λήψη λευκής σελίδας ή μια αγορά στην ιστοσελίδα του
διαφημιστή). Ομοίως, οι συνεργάτες μας μπορεί να χρησιμοποιήσουν cookies για
να προσδιορίσουν εάν σας έχουμε δείξει μια διαφήμιση και πώς παρουσιάστηκε, ή
να μας παρέχουν πληροφορίες ως προς το πώς συνδέεστε σε διαφημίσεις.

-

Απόδοση, Αναλύσεις και Έρευνα : τα cookies μας βοηθούν να γνωρίζουμε την καλή
απόδοση της ιστοσελίδας μας και των επιπρόσθετων εφαρμογών σε διαφορετικές
τοποθεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να καταλαβαίνουμε, βελτιώνουμε
και ερευνούμε προϊόντα, άρθρα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου της
σύνδεσής σας στην ιστοσελίδα μας από άλλες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή συσκευές
όπως τον υπολογιστή στη δουλειά σας ή τη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου. Τα
cookies μας βοηθούν να μετράμε την απόδοση των διαφημίσεων που προβάλλουμε.
Τέλος με τη βοήθεια των cookies μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε να μη
βλέπετε διαφημίσεις τρίτων που δεν σας αφορούν.

Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies για διαφημιστικούς σκοπούς
Τα Cookies και άλλη διαφημιστική τεχνολογία, όπως «tags», «pixel tags» (ετικέτες
εικονοστοιχείων), «web beacons» (κωδικοί ιχνηλασίας), και «clear GIFs» (καθαρά GIF) μας
βοηθούν να σας προσφέρουμε διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς πιο αποτελεσματικά.
Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού «Pixel Tags» (ετικέτες εικονοστοιχείων) και
αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και την ταχύτητα
απόκρισης. Μας βοηθούν επίσης να παρέχουμε συγκεντρωτικούς ελέγχους, έρευνα και
αναφορές για διαφημιστές, να κατανοούμε και να βελτιώνουμε την υπηρεσία μας, να

γνωρίζουμε πότε το περιεχόμενο σας έχει δειχθεί. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags
προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το
εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από τον παραλήπτη.
Εκτός και εάν καθαρίσετε αυτά τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης, ενδέχεται να
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες :
-

για να παρέχουμε πιο σχετικές, βάσει του ενδιαφέροντός σας διαφημίσεις,

-

για να παρέχουμε συγκεντρωτικές αναφορές διαφημιστικής δραστηριότητας σε
διαφημιστές και ιστοσελίδες που φιλοξενούν τις διαφημίσεις,

-

για να βοηθούμε ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοούν τον τρόπο
που οι επισκέπτες ασχολούνται με τις ιστοσελίδες τους ή τις εφαρμογές τους,

-

για να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας.

Συγκατάθεση στα cookies
Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την
αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω
αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο
Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε
την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για
παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για
παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου
προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο της
προβαλλόμενης ιστοσελίδας). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς
και με εύληπτο τρόπο. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται
να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της
ιστοσελίδας.

Cookies Τρίτων
Εάν μας ακολουθείτε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε
πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram,
το Facebook, το Twitter, το Pinterest, το Youtube και το Google+, τα στοιχεία που θα
παράσχετε ή θα λάβετε θα υπόκεινται στην πολιτική των cookies του τρίτου μέρους, γι’ αυτό
σας συμβουλεύουμε να ενημερώνεστε γι’ αυτήν πριν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

