Πολιτική σχετικά με τα cookies
Η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα μάς υποχρεώνει να σας ενημερώσουμε για το πώς
χρησιμοποιούμε τα cookies.
Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σας και να είμαστε διαφανείς ως προς τους τρόπους χρήσης αυτών.
Αυτές οι πληροφορίες έχουν ως στόχο να σας ενημερώσουν και να σας
βοηθήσουν να απολαύσετε τον ιστότοπό μας.
1. Τι είναι λοιπόν τα cookies;
Ένα cookie είναι απλώς ένα μικρό αρχείο κειμένου που περιέχει κομμάτια
δεδομένων και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή σας όταν μέσω αυτής
επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή. Είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τις
ιστοσελίδες και τις εφαρμογές να θυμούνται τι κάνατε στο παρελθόν. Αυτό μπορεί
να περιλαμβάνει το αν πατήσατε σε συγκεκριμένες συνδέσεις ή σελίδες, αν
συνδεθήκατε στο προφίλ σας ή αν διαβάσετε σελίδες στο διαδικτυακό τόπο μήνες
ή ακόμη και χρόνια πριν.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies και χωρίς κάποια από αυτά, ιστοσελίδες,
εφαρμογές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει.
Ο ιστότοπος της Εταιρείας μας χρησιμοποιεί συγκεκριμένα cookies για να σας
προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ενώ χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο
τα cookies που θεωρούμε ότι είναι αναγκαία και χρήσιμα.
Περιγράφουμε αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούμε, ώστε να έχετε τη
δυνατότητα διαχείρισης των cookies που εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική
συσκευή σας και να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να τα εγκαταστήσετε ή αν θα
προτιμούσατε να διαγράψετε κάποια ή όλα τα ήδη εγκατεστημένα cookies ή
ακόμα και να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας,
συνολικά.
2. Τι είδους cookies χρησιμοποιούν οι ιστότοποι και οι εφαρμογές της
Εταιρείας μας;
Απολύτως αναγκαία cookies
Πρόκειται για απαραίτητα cookies που σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε εντός
του ιστοτόπου και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν
συλλέγουν κάποια πληροφορία για εσάς που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για διαφημιστικούς σκοπούς ή για το ιστορικό περιήγησης σας στο διαδίκτυο.
Cookies απόδοσης
Αυτά συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον
ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά και εάν
λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος. Δεν συλλέγουν πληροφορίες για την ταυτότητά

σας, καθώς όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ιστοτόπου.
Cookies λειτουργικότητας
Aυτά θυμούνται τις επιλογές που κάνετε και παρέχουν εξατομικευμένες
λειτουργίες. Μπορούν να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει ως προς το
μέγεθος του κειμένου, τη γραμματοσειρά και άλλα μέρη των ιστοσελίδων που
μπορείτε να προσαρμόσετε. Επίσης, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που έχετε
ζητήσει, όπως η προβολή ενός βίντεο ή ο σχολιασμός σε ένα ιστολόγιο. Οι
πληροφορίες που συλλέγουν μπορούν να γίνουν ανώνυμες. Δεν μπορούν να
καταγράψουν άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές που επισκέπτεστε.
3. Για ποιους σκοπούς η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies;
Απολύτως αναγκαία cookies
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί απολύτως αναγκαία cookies για να:
1) Θυμάται πράγματα όπως πληροφορίες που έχετε εισαγάγει σε φόρμες ενώ
περιηγείστε σε διαφορετικές σελίδες σε μία συνεδρία φυλλομετρητή ή εφαρμογής
2) Εξασφαλίζει ότι συνδέεστε με τις κατάλληλες υπηρεσίες στον ιστότοπό μας
όταν κάνουμε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους
Τα cookies που η Εταιρεία μας έχει χαρακτηρίσει ως απολύτως αναγκαία ΔΕΝ θα
χρησιμοποιούνται για:
1) Τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς.
2) Να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας μετά την τρέχουσα επίσκεψή σας.
Η ασφαλής και ικανοποιητική χρήση του διαδικτυακού μας τόπου προϋποθέτει
την αποδοχή της χρήσης των απολύτως αναγκαίων cookies. Αν αποτρέψετε τη
χρήση αυτών των cookies, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλειά της
σύνδεσής σας ή να προβλέψουμε την απόδοση του ιστοτόπου όταν τον
χρησιμοποιείτε.
Cookies απόδοσης
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies απόδοσης για να:
1) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου της
και το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός της
2) Μπορέσει να βελτιώσει τον ιστότοπό της καταμετρώντας τυχόν σφάλματα που
συμβαίνουν
3) Να δοκιμάσει διαφορετικούς σχεδιασμούς του ιστότόπου της.
Τα cookies που η Εταιρεία μας έχει χαρακτηρίσει ως cookies απόδοσης δεν θα
χρησιμοποιούνται για να:
1) Θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας μετά την τρέχουσα επίσκεψή σας.

2) Μερικά από αυτά τα cookies τα διαχειρίζονται άλλες εταιρείες για λογαριασμό
μας (λ.χ. Google Analytics), ωστόσο δεν επιτρέπουμε σε αυτές τις εταιρείες να
χρησιμοποιούν τα cookies για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται
παραπάνω.
Η ικανοποιητική χρήση του διαδικτυακού μας τόπου προϋποθέτει την αποδοχή
της χρήσης των cookies απόδοσης. Αν αποτρέψετε τη χρήση αυτών των cookies,
δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόδοση του διαδικτυακού τόπου όταν τον
χρησιμοποιείτε.
Cookies λειτουργικότητας
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies λειτουργικότητας για να:
1) Θυμάται ρυθμίσεις που έχετε εφαρμόσει, όπως η διάταξη, το μέγεθος του
κειμένου, οι προτιμήσεις και τα χρώματα
2) Σας παρέχει τη δυνατότητα να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας και να
αποθηκεύσετε στη συσκευή σας διάφορα αρχεία pdf.
Τα cookies που η Εταιρεία μας έχει χαρακτηρίσει ως λειτουργικότητας ΔΕΝ θα
χρησιμοποιούνται για να σας απευθύνουν διαφημίσεις στον ιστότοπό μας ή σε
άλλους ιστότοπους και εφαρμογές
Μερικά από αυτά τα cookies και αφού οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω
αυτών καταστούν ανώνυμες τα διαχειρίζονται τρίτα μέρη για λογαριασμό μας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, δεν επιτρέπουμε στα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τα
cookies για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται παραπάνω.
Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα χρησιμοποιούνται ή όχι αυτά τα cookies, αλλά
η διακοπή τους μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να σας
προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες. Επίσης, είναι πιθανό η διακοπή τους να
σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να θυμόμαστε ότι δεν θέλετε κάποια συγκεκριμένη
υπηρεσία.
4. Διαχείριση cookies
Αν αποφασίσετε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι από τη χρήση των cookies σε
αυτόν τον ιστότοπο, ή επιθυμείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σας αναφορικά
με ορισμένα ή όλα τα cookies μπορείτε εύκολα να τα διαγράψετε από το φάκελο
cookies του φυλλομετρητή σας. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή
σας ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να αποστέλλει ειδοποίηση πριν από την
αποθήκευση ενός cookie στον υπολογιστή σας.
Επειδή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φυλλομετρητές για τους οποίος δεν
δίνουμε εδώ οδηγίες, μπορείτε ωστόσο να επισκεφθείτε τον ιστότοπο All About
Cookies για περισσότερες πληροφορίες.
Εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις
υπηρεσίες στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας - ή σε άλλους ιστότοπους και
εφαρμογές.
5. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική μας για τα
cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής: «CERTUS MERCATUS
GREECE – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον
διακριτικό τίτλο «CERTUS MERCATUS GREECE – ΜΕΠΕ» («CERTUS
MERCATUS»), η οποία έχει έδρα στη Νέα Ιωνία, οδός Πνυκός αρ. 5 ΤΚ 14233.

