Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε το απόρρητο και την
ασφάλεια των χρηστών, των πελατών και των προμηθευτών μας, καθώς και των
εκπροσώπων τους, σε σχέση με όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τους
ιστοτόπους της Glooko, Inc. και των συνδεδεμένων εταιρειών μας ("Εμπορικά Σήματα
Glooko"). Η παρούσα Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα Cookies, τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούμε τα Cookies, τον τρόπο με τον οποίο τρίτα μέρη με τα οποία
ενδέχεται να συνεργαζόμαστε μπορούν να χρησιμοποιούν τα Cookies στην Τοποθεσία
μας, τις επιλογές σας σχετικά με τα Cookies, και περιέχει περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με τα Cookies.
Οι ιστότοποι και τα ψηφιακά μέσα των Εμπορικών Σημάτων Glooko, όπως εφαρμογές,
εφαρμογές για κινητές συσκευές, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο και σε Wi-Fi κ.λπ. ("Τοποθεσίες")
ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (όπως ετικέτες pixel,
εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων κ.λπ.), ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε εμάς
και σε τρίτους να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις
Τοποθεσίες, μεταξύ άλλων με σκοπό την ανάλυση του ιστορικού και των μοτίβων των
επισκέψεών σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την
επεξεργασία των συναλλαγών ή των αιτημάτων σας και, κατά περίπτωση, για την
αποστολή μέσω του Διαδικτύου ή κινητών συσκευών διαφημίσεων, μηνυμάτων και
περιεχομένου από εμάς, καθώς και από τρίτους, με βάση τα ενδιαφέροντά σας.
Τι είναι τα Cookies; Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον
υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές σας. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία των
ιστοτόπων ή για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Τα Cookies βοηθούν στη
λειτουργικότητα του ιστοτόπου και στην εμπειρία του χρήστη, καθώς οι ιστότοποι
μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν σε αυτά τα αρχεία κειμένου και έχουν έτσι τη
δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες που θα
κάνουν πιο εύκολη τη χρήση τους (δηλαδή, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις γλώσσας ή
γραμματοσειράς).
Οι ετικέτες/αρχεία λειτουργικότητας δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, για
ετικέτες/αρχεία ανάλυσης και άλλες ετικέτες/αρχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση και
απαιτείται από τη νομοθεσία, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας πριν την τοποθέτησή τους
στη συσκευή σας ή σας δίνουμε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των
τύπων Cookies. Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο κατάλληλο
κουμπί στο πλαίσιο Cookies που εμφανίζεται όταν επισκέπτεστε τις Τοποθεσίες μας ή
χρησιμοποιώντας το κέντρο προτιμήσεων του εργαλείου διαχείρισης cookies.
Χρήση Cookies από τις Τοποθεσίες μας
Οι Τοποθεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα παρακάτω Cookies:
Απαραίτητα Cookies. Πρόκειται για τα Cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία των
Τοποθεσιών μας. Τα Απαραίτητα Cookies μπορεί να σας δίνουν τη δυνατότητα, μεταξύ
άλλων, να συνδέεστε σε ασφαλείς περιοχές των Τοποθεσιών μας, να πλοηγείστε στις
Τοποθεσίες μας, να προσθέτετε προϊόντα στο καλάθι σας, να κάνετε checkout, να
χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης κ.λπ.

Cookies Ανάλυσης/Απόδοσης. Αυτά τα Cookies μάς δίνουν τη δυνατότητα να
αναγνωρίζουμε και να υπολογίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών, καθώς και να
βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται στις Τοποθεσίες μας.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Cookies για να υπολογίσουμε, μεταξύ άλλων,
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι πελάτες μας τον ιστότοπο, ώστε να
βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργικότητα και την εμπειρία αγοράς για εσάς. Αυτό μάς
βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι Τοποθεσίες μας
διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
Cookies Λειτουργικότητας/Προτιμήσεων Επισκεπτών: Αυτά τα Cookies
χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στις Τοποθεσίες μας.
Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να θυμόμαστε τη γλώσσα και το νόμισμα που
χρησιμοποιείτε στον ιστότοπο και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία αγοράς σας. Αυτά
τα Cookies μάς δίνουν τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο για εσάς, να
σας καλωσορίζουμε με το όνομά σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας.
Cookies Διαφήμισης/Στόχευσης/Κοινωνικής Δικτύωσης. Αυτά τα Cookies
καταγράφουν τις επισκέψεις σας στις Τοποθεσίες μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί
και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει. Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες
αυτές για να κάνουμε τις Τοποθεσίες μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτές
πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας. Κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη νομοθεσία,
ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους για τον σκοπό
αυτό. Λάβετε υπόψη ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα,
διαφημιστικών δικτύων και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες
ανάλυσης κίνησης στο Διαδίκτυο) ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν Cookies, επί των
οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.
Τρόπος διαχείρισης, απενεργοποίησης ή εξαίρεσης από Cookies που
χρησιμοποιούνται από τις Τοποθεσίες μας
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από κάθε κατηγορία cookies (εκτός από τα απολύτως απαραίτητα
cookies) κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις cookies" παρακάτω:
Ρυθμίσεις cookies

Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο σάς επιτρέπουν επίσης να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις των Cookies για διάφορους λόγους, όπως για τον αποκλεισμό ορισμένων
ειδών Cookies ή αρχείων. Επομένως, μπορείτε να αποκλείσετε ορισμένα Cookies,
ενεργοποιώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που
χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησης για να αποκλείσετε όλα τα Cookies, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση στο
σύνολο ή σε τμήματα των Τοποθεσιών μας, καθώς ορισμένα ενδέχεται να είναι
λειτουργικά ή απαραίτητα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαγραφή ή τον αποκλεισμό cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Μπορείτε να αρνηθείτε, να αποδεχτείτε ή να καταργήσετε Cookies από τις Τοποθεσίες
μας ανά πάσα στιγμή, ενεργοποιώντας ή μεταβαίνοντας στη ρύθμιση προτιμήσεων για
Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των προτιμήσεων για τα Cookies ή τη συνολική
απενεργοποίηση των Cookies, ανατρέξτε στη σελίδα
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies για πληροφορίες σχετικά με τα
συνήθως χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα
Cookies απενεργοποιηθούν ή καταργηθούν, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα των Τοποθεσιών μας, ή ενδέχεται ορισμένες
λειτουργίες να μην εκτελούνται όπως προβλέπεται.
Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους
ιστοτόπους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από τα δίκτυα διαφημίσεων τρίτων μέσω της
χρήσης διάφορων ιστοτόπων εμπορικών ενώσεων, όπως:
• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/
• Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) Παγκοσμίως: https://optout.aboutads.info/·

(ii) Ευρώπη: http://youronlinechoices.eu/

Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις παρόμοιες
ετικέτες/αρχεία στις παρακάτω διευθύνσεις:
- http://www.allaboutcookies.org/;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (οδηγός για τη συμπεριφορική διαφήμιση και την
ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο, που έχει εκπονηθεί από τον κλάδο της διαδικτυακής
διαφήμισης).
Αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@glooko.com

