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Πολιτική Cookies
Α. Εισαγωγή
Οι ιστοσελίδες της Goldenburg Group Ltd (εφεξής "Η Εταιρεία") χρησιμοποιούν cookies για τη σωστή
λειτουργία της καθώς και την καλύτερη εμπειρία των επισκεπτών της.
Β. Τι είναι τα Cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που μπορούν
να τοποθετηθούν στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας που αναγνωρίζουν με μοναδικό τρόπο το
πρόγραμμα περιήγησης ή / και τη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τα
προγράμματα περιήγησης (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της
λειτουργίας του ιστότοπου, επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά
που επιστρέφει ο χρήστης.
Άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα
περιήγησης ή τη συσκευή σας, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή σας και άλλο
λογισμικό, χρησιμοποιούνται για παρόμοιους σκοπούς.
Ο ιστότοπός της εταιρείας μας δεν ζητά προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες του κατά την
πλοήγηση στο περιεχόμενό του. Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί να συλλέγει προσωπικά στοιχεία
των επισκεπτών / χρηστών του. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι τα δεδομένα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ή την επικοινωνία με ένα άτομο, καθώς και άλλες
πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο. Επομένως, οι πληροφορίες που συλλέγουμε από
εσάς ή από εσάς διαφέρουν ανάλογα με την Υπηρεσία που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της
Ιστοσελίδας μας.
Γ. Τύποι των Cookies
Υπάρχουν γενικά τέσσερις κατηγορίες cookies, «επισκεφθείτε τα cookies», «μόνιμα cookies»,
«cookies πρώτου μέρους» και «cookies τρίτου μέρους». Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί συνήθως μια
κατηγορία cookies – «επισκεφθείτε τα cookies».
•
Επισκεφθείτε τα cookies
Αυτά είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης
της συσκευής σας μόνο κατά την επίσκεψή σας και διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα
περιήγησης.
•
Μόνιμα cookies («επίμονα» cookies)
Αυτά τα cookies παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας ακόμα και μετά το κλείσιμο του
προγράμματος περιήγησης, μερικές φορές για ένα ή περισσότερα έτη (η ακριβής διάρκεια διαμονής
εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο
διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζει ποιοι είστε για περισσότερες από μία
επισκέψεις (π.χ., να θυμάστε το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις διαμόρφωσης ιστότοπου).
•
Cookies πρώτου μέρους
Αυτά είναι cookies εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησης ή / και στον σκληρό δίσκο της
συσκευής σας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την εκχώρηση ενός μοναδικού
αναγνωριστικού σε εσάς για την παρακολούθηση της πλοήγησης του ιστότοπού σας. Οι διαχειριστές
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ιστότοπων χρησιμοποιούν συχνά cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση επισκέψεων και για
σκοπούς αναγνώρισης.
•
Cookies τρίτου μέρους
Αυτά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτους, όπως τα κοινωνικά δίκτυα για την
παρακολούθηση των επισκέψεων σας στους διάφορους ιστότοπους που διαφημίζουν. Ο διαχειριστής
του ιστότοπου δεν έχει κανένα έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτου μέρους.
Δ. Για πόσο καιρό τα cookies παραμένουν στην συσκευή;
Για πόσο καιρό θα παραμείνει ένα cookie στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή εξαρτάται
από το αν πρόκειται για ένα μόνιμο («επίμονο») cookie ή ένα cookie περιόδου σύνδεσης. Τα cookies
περιόδου λειτουργίας θα παραμείνουν στη συσκευή σας μόνο μέχρι να σταματήσετε την περιήγηση.
Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή μέχρι να λήξουν ή να
διαγραφούν.
Ε. Υπηρεσίες και εργαλεία τρίτου μέρους
Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies ενδέχεται να
αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας. Το
Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι
πληροφορίες που συλλέγονται για τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών
σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη
διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/.
Χρησιμοποιούμε το Facebook Business για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να
προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στον χρήστη. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies για να μας
επιτρέψει να διαφημίσουμε καλύτερα το προϊόν μας και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του
ιστότοπου. Μπορείτε να δείτε τα Cookies και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης του παρόχου
υπηρεσιών στη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies/.
ΣΤ. Συλλογή πληροφοριών
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
μας, για την πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών μας και για την αποτελεσματικότερη εμπορική
προώθηση.
Η εταιρεία συγκεντρώνει επίσης τη διεύθυνση IP σας κατά την πρόσβαση σας στην περιοχή του
πελάτη και / ή στην πλατφόρμα συναλλαγών και σε συνδυασμό με την αποδοχή της τεκμηρίωσης
ανοίγματος λογαριασμού πελάτη, για να βελτιώσει την ταυτοποίηση και την ασφάλεια.
Ζ. Τα Cookies που χρησιμοποιούνται από την Goldenburg Group Ltd
Η εταιρεία χρησιμοποιεί Cookies για τους εξής λόγους:
1.
Κατάσταση
Χρησιμοποιούμε cookies περιόδου σύνδεσης για να δούμε αν είσαστε συνδεδεμένος στον ιστότοπό
μας.
2.
Εξατομίκευση
Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να
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προσαρμόζουμε τον ιστότοπό μας για εσάς. Τα cookies που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι
_icl_current_language, _icl_visitor_lang_js and zlcmid.
3.
Διαφήμιση
Χρησιμοποιούμε cookies για να βοηθήσουμε εμάς να εκτελούμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν.
Το cookie που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι _fbp.
4.
Ανάλυση
Χρησιμοποιούμε cookies για να βοηθήσουμε εμάς να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση του
Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας. Τα cookies που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι _ga
and _gid.
Η. Πώς μπορώ να διαχειριστώ ή να διαγράψω πληροφορίες για μένα;
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς
και σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται παραπάνω. Οι
πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς θα παραμείνουν αποθηκευμένες μέχρι να φύγετε από τον
ιστότοπό μας.
Θ. Διαχείριση Cookies
Η εγκατάσταση «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη και μετά από
κατάλληλη ενημέρωση.
Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να αποκλείσει
ορισμένα ή όλα τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να
απορρίψετε τα cookies και να διαγράψετε τα cookies. Οι μέθοδοι για αυτό το σκοπό διαφέρουν από
το πρόγραμμα περιήγησης και την έκδοση στην έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:
(α) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(β)
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
(Firefox);
(γ)
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage- cookies (Internet Explorer);
(δ) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
Κανένα από τα cookie του ιστότοπου δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του. Ωστόσο, η
απενεργοποίηση ή η απόρριψη της χρήσης του Ιστότοπου είτε δεν θα είναι προσβάσιμη και δεν θα
εμφανίζει το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της.
Tελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: Σεπτέμβριος 2020
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