ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES
Cookies
Για να διευκολύνουμε τη χρήση του site μας, χρησιμοποιούμε "cookies". Τα
"cookies" είναι μικρές μονάδες δεδομένων που προσωρινά αποθηκεύονται στο
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από τον browser σας και είναι απαραίτητα στη
χρήση του site μας. Τα cookies δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός
χρήστη. Ένα cookie τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει ένα μοναδικό
αναγνωριστικό εισόδου, που είναι ένα τυχαίο νούμερο και αποθηκεύεται στη
συσκευή σας. Κάποια λήγουν στο τέλος της περιήγησής σας στο site, ενώ κάποια
άλλα παραμένουν στον υπολογιστή σας για περισσότερο χρόνο.
Τύποι Cookies
First party cookies
Tα first party cookies έχουν τεθεί από το website που επισκέπτεστε και μπορούν
να διαβαστούν μόνο από αυτό το site.
Third party cookies
Tα third party cookies έχουν τεθεί από άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούμε
από διαφορετικές συσκευές. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εξωτερικές
υπηρεσίες analytics και αυτοί οι προμηθευτές θέτουν cookies για εμάς
προκειμένου να αναλύουν τι είναι πιο αποδοτικό και τι όχι. Το website που
επισκέπτεστε μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο προέρχεται, για
παράδειγμα, από το YouTube και αυτά τα sites θέτουν τα δικά τους cookies.
Γιατί πρέπει να αποδεχτείτε τα cookies
Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στα cookies χρησιμοποιείται για να βελτιώσει
τις υπηρεσίες για εσάς, για παράδειγμα:
•

•

διευκολύνει μια υπηρεσία να αναγνωρίσει τη συσκευή ώστε να μην είναι
αναγκαίο να δίνετε την ίδια πληροφορία πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας
εργασίας, για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε μια φόρμα ή μια έρευνα στο
διαδίκτυο.
υποστηρίζει την προϊοντική αναζήτηση.

•
•

επιτρέπει στο video player να λειτουργήσει κατάλληλα.
μετράει πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν υπηρεσίες, έτσι ώστε να διευκολύνει
τη χρήση και να υπάρχει αρκετή δυναμική για να επιβεβαιώσει ότι κινούνται
με την κατάλληλη ταχύτητα, αναλύει ανώνυμα δεδομένα για να μας
βοηθήσει να καταλάβουμε πώς οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τις
διαφορετικές πτυχές των online υπηρεσιών ώστε να βελτιωθούν.

Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε τα cookies
Αν αποφασίσετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, κάποιες συγκεκριμένες
λειτουργίες αυτού του site δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν κατάλληλα. Αυτό θα
περιορίσει τι μπορείτε να κάνετε στο site μας και μπορεί να έχει επίδραση σε
κάποιο σχεδιασμό του site ή γενικά στην εμπειρία του χρήστη. Παραδείγματα των
λειτουργιών που μπορεί να επηρεαστούν:
•
•
•
•

Αναζήτηση προϊόντων και περιγραφών
Videos
Like & Share στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Embedded περιεχόμενο όπως iFrames, Flash κτλ.

Εφόσον δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα
περιήγησης ιστοτόπων, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα
cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies,
είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie
στον υπολογιστή σας.
Cookies που τίθενται στον παρόντα ιστότοπο
Cookie Policy
•

cb-enabled

H απόφαση που λαμβάνετε σχετικά με τη χρήση των cookies αφορά, στη χρήση
αυτού του site συνολικά.
Google Analytics
•
•
•
•
•
•

heli-googleanalytics
__utmt_UA-XXX
__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Τα παραπάνω cookies χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση του site μας και του περιεχομένου αυτού.

Disable Google Analytics
•

ga-disable-UA-XXX

Εφόσον ενεργοποιηθεί τέτοιο cookie , δεν συλλέγεται καμία πληροφορία σχετικά
με τη δική σας χρήση αυτού του site.
Youtube
•
•
•
•

VISITOR_INFO01_LIVE
YSC
GEUP
PREF

Τα cookies αυτά προστίθενται από το "YouTube" (τρίτο μέρος, το οποίο παρέχει
υπηρεσίες βίντεο). Συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση βίντεο στο site μας. Η
ενεργοποίηση αυτών των cookies ΔΕΝ βασίζεται στη χρήση βίντεο στον ιστότοπο.
togsession
Cookie αναγνώρισης της εκάστοτε συνεδρίας ενός χρήστη. Χρησιμοποιείται
ανώνυμα και εξυπηρετεί τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, παρέχοντας ένα
μοναδικό κωδικό αναγνώρισης της συνεδρίας.
Λοιπές πληροφορίες
Εκτός από τα cookies που αναφέρονται παραπάνω, επιπλέον first party ή third
party cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε (εξωτερικό) περιεχόμενο το οποίο
περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο site και που χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως
iFrames, Flash, JavaScript κτλ. Αποδέχοντας τα cookies, αποδέχεστε ότι αυτά τα
περιεχόμενα περιλαμβάνουν cookies.
H ΔΩΔΩΝΗ δεν έχει έλεγχο στα cookies των third party και άρα δεν φέρει καμία
σχετική ευθύνη. Σας παρακαλούμε αναφερθείτε στα site των third party για
παραπάνω πληροφορίες.
Η ΔΩΔΩΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, τις πληροφορίες που συγκεντρώνει από τα cookies και την ανώνυμη
ανάλυση του μοτίβου χρήσης ιστοτόπων εκ μέρους σας, προκειμένου να εμφανίσει
συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα της στους ιστοτόπους
της (cookies για online διαφημίσεις βασισμένες στη χρήση).
Η ΔΩΔΩΝΗ διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί, ολικώς ή μερικώς, και να
επικαιροποιεί τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων της, περιλαμβανομένου του
τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών και στοιχείων που οι
χρήστες κοινοποιούν σε αυτούς.

