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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτή η πολιτική περιγράφει πώς ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την
εμπειρία της περιήγησής σας και να μας επιτρέψει να το κάνουμε καλύτερο. Αυτή η πολιτική
cookies σας προσφέρει πληροφορίες σχετικές με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους
σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά
με τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies, θα εγκαταστήσουμε ένα
cookie στον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας για να το θυμάται στην επόμενη επίσκεψή σας.
Περιοδικά το cookie θα λήγει. Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας νωρίτερα,
μπορείτε να επιλέξετε τις "Ρυθμίσεις" για να προσδιορίσετε ποια cookies αποδέχεστε και ποια
όχι. Για να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες για τους
τρόπους διαγραφής των cookies, δείτε παρακάτω.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES
Τα cookies είναι μικρά αρχεία με γράμματα και αριθμούς που τοποθετούνται στο πρόγραμμα
περιήγησης σας ή το σκληρό δίσκο σας. Τα cookies εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Για
παράδειγμα, μας επιτρέπουν να αναλύσουμε πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί ο ιστότοπος
μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε θα δείτε
παρακάτω.
ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Κάποια cookies συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες. Τα περισσότερα δε συλλέγουν
πληροφορίες που επιτρέπουν στην αναγνώριση του χρήστη. Συλλέγουν γενικότερες
πληροφορίες όπως πώς έφθασε ο χρήστης στον ιστότοπο και πώς τον χρησιμοποίησε, ή σε
ποια περιοχή του κόσμου βρίσκεται.
ΤΙ ΤΥΠΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
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Γενικά, η χρήση του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάσταση τεσσάρων τύπων cookies,
ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του
ιστότοπου και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες
του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies,
δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν
λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν
συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη.
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως τη
γλώσσα ή τη περιοχή,ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι
πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι
δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν
δε δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του
ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Advertising/TargetingCookies
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο
σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή
στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση
αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
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Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων από cookies αυτής της
κατηγορίας μέσα από την υπηρεσία http://www.youronlinechoices.com.Κάνοντας την επιλογή
να μην επιτρέπετε τη συλλογή στοιχείων σας για προβολή στοχευμένης διαφήμισης, δε
σημαίνει ότι δε θα βλέπετε πια διαφήμιση. Απλά σημαίνει ότι θα βλέπετε διαφήμιση που δε
θα ταιριάζει στα δικά σας ενδιαφέροντα.

Third -partycookies
Κάποια cookies τοποθετούνται από τρίτους (third-party) των οποίων τις υπηρεσίες
χρησιμοποιούμε. Κατά συνέπεια, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που ενσωματώνει
περιεχόμενο από τρίτους, τότε μπορεί να εγκατασταθούνcookiesαπό αυτά τα μέρη τα οποία
δεν ελέγχουμε εμείς. Παραδείγματος χάριν, αν επιλέξετε να δείτε ένα videoμέσα στον
ιστότοπό μας ή επιλέξετε να μοιραστείτε περιεχόμενο του ιστότοπου μας πατώντας ένα από
τα σχετικά κουμπιάκοινωνικών μέσων δικτύωσης μέσα στον ιστότοπο, θα τοποθετηθούν
cookiesπου δεν ελέγχουμε από τρίτους των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε και οι
οποίοι διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου. Ο ιστότοπός μας επίσης μπορεί να
περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχουμε και τους οποίους δεν
καλύπτει η πολιτική απορρήτου μας. Άρα, όταν επισκέπτεστε μια τέτοια σελίδα στον ιστότοπό
μας, τρίτοι ιστότοποι μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα
με τη δική τους πολιτική απορρήτου.
ΠΩΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES
Τα cookies σας δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ιστότοπό μας. Αν όμως
επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
οδηγίες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, είναι πιθανό
κάποιες ενότητες του ιστότοπου μας να μη λειτουργούν όπως πρέπει.
Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε cookie έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή τη
συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες
θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:
CookiesettingsinFirefox
CookiesettingsinChrome
CookiesettingsinSafari
CookiesettingsinInternetExplorer
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Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποθήκευση cookies ενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις στο
πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης
για να εμποδίσετε την αποθήκευση όλων των cookies (ακόμη και των απολύτως απαραίτητων)
είναι πιθανό να μην έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε όλες τις ενότητες του ιστότοπου
μας. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές σε διαφορετικές τοποθεσίες θα πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί με τρόπο σύμφωνο με τις
επιθυμίες σας σχετικά με τα cookies.
REMARKETING
Ο ιστότοπός μας αλλά και τρίτα μέρη των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε μπορεί να
κάνουν χρήση τεχνολογιών που αποκαλούνται "pixels" που στέλνουν πληροφορίες από τη
συσκευή σας σε έναν εξυπηρετητή (server). Τα pixels μπορούν να ενσωματωθούν σε
περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο, σε videos και σε ηλεκτρονικά μηνύματα
επιτρέποντας στον εξυπηρετητή να διαβάζει συγκεκριμένες πληροφορίες από τη συσκευή σας.
Τα pixels μπορούν να ενσωματωθούν για να αναγνωρίσουν πότε είδατε συγκεκριμένο
περιεχόμενο ή ηλεκτρονικό μήνυμακαι τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Τα pixels
χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας και τρίτα μέρη για διάφορους σκοπούς, όπως η
ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε (σε συνδυασμό με τα cookiesπου
εγκαθιστούμε) και η προβολή περιεχομένου και διαφημίσεων που ταιριάζουν με τις
προτιμήσεις σας.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί pixels με στόχο τη χρήση των ακόλουθων διαφημιστικών
υπηρεσιών:
GoogleAds
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία remarketingτης εφαρμογής GoogleAds για την
προβολή διαφημίσεων για τις υπηρεσίες μας μέσω άλλων ιστότοπων (συμπεριλαμβανομένης
της Google) σε χρήστες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να σημαίνει
ότι ενδέχεται να προβάλλουμε διαφημίσεις σε επισκέπτες που απλά επισκέφτηκαν τον
ιστότοπο χωρίς να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια στον ιστότοπο, όπως π.χ. η
συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας για να ζητήσουν πληροφορίες. Η διαφήμιση των
υπηρεσιών μας μπορεί να εμφανιστεί στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέσω
Google ή σε έναν ιστότοπο που ανήκει στο δίκτυο Display της Google. Αυτό γίνεται μέσω των
cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για
την καταγραφή και αξιολόγηση της χρήσης σας από την Google κατά την επίσκεψη σε
διάφορες ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο η Google μπορεί να εντοπίσει τις προηγούμενες

Σελίδα 5 από 7

επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται υπόκειται
στην πολιτική απορρήτου μας και στην πολιτική απορρήτου της Google.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας που αφορούν τον τρόπο με τον οποίον η Google
σας προβάλλει διαφημίσεις χρησιμοποιώντας τη σελίδα GoogleAdPreferences, ενώ μπορείτε
ακόμη να απαλλαγείτε τελείως από την προβολή διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας
μέσω των cookiesettings στον περιηγητή σας ή εγκαθιστώντας στον περιηγητή σας ένα plugin:
Εγκατάσταση Chromeplugin
Εγκατάσταση Firefoxplugin
ΕγκατάστασηInternetExplorerplugin

Facebook and Instagram
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία remarketing "CustomAudiences" και τη
λειτουργία παρακολούθησης μετατροπών (conversiontracking) του Facebook. Μέσω αυτών
των λειτουργιών παρέχονται πληροφορίες για τη χρήση που κάνατε στον ιστότοπο και
δημιουργείται η δυνατότητα για προβολή διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας στο
Facebook ή άλλους ιστότοπους που συνεργάζονται με το Facebook. Η χρήση των πληροφοριών
που συλλέγονται υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας και στην πολιτική απορρήτου του
Facebook. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να
διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για την προβολή διαφημίσεων μέσω Facebook πατώντας
εδώ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την πολιτική για τα cookies στο μέλλον.
Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να
συμβουλευτείτε τακτικά αυτή τη σελίδα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
«Άγγελος Κανδήλης και ΣΙΑ ΟΕ» Διεύθυνση:…………………………………………………………
Τηλ. ……………………………………………………………… Email: ………………………………………………………….
Τελευταία ενημέρωση: 14/05/2019
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