Η παρούσα πολιτική ισχύει για τη χρήση των cookies από τον ιστότοπο
politechgroup.gr
Η προστασία των πελατών μας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε στη
POLITECH E.E και η προστασία των δεδομένων σας δεν αποτελεί εξαίρεση.
Χρησιμοποιούμε cookies στο politechgroup.gr για να κάνουμε τις επισκέψεις σας
πιο αποτελεσματικές, γι’ αυτό θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε περισσότερα για τους
λόγους και τους τρόπους χρήσης τους. Κάνοντας χρήση του politechgroup.gr και
επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ» στο αναδυόμενο παράθυρο/banner της αρχικής σελίδας,
δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies από την POLITECH E.E, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική και τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο. Εάν δεν
συμφωνείτε με τη χρήση cookiesαπό το politechgroup.gr , θα πρέπει είτε να
προσαρμόσετε κατάλληλα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας είτε να
μην χρησιμοποιήσετε το politechgroup.gr . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης και τη διαχείριση των cookies δείτε
παρακάτω την ενότητα «Διαχείριση Cookies».
Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι η απενεργοποίηση ή ο αποκλεισμός των cookies που
χρησιμοποιούμε ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία πλοήγησής σας, την
πρόσβαση σε παρεχόμενο περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του politechgroup.gr .

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία διαβιβάζονται στον υπολογιστή ή
την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεσθε μία ιστοσελίδα, με στόχο, όταν την
επισκεφθείτε ξανά, το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζει. Τα
cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από την συσκευή
σας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα
cookies;
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία πλοήγησής σας κατά την
επίσκεψή σας στο politechgroup.gr και να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας σε
ορισμένες υπηρεσίες ή/και επιμέρους σελίδες του. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε
cookies για στατιστικούς λόγους, για να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι
χρήστες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε την
αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητά του.
Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται από το politechgroup.gr :
•
•
•

Απαραίτητα Cookies – StrictlyNecessary Cookies
Cookies Απόδοσης – Performance Cookies
Cookies Στόχευσης / Διαφήμισης – Targeting Cookies

Ορισμένα από τα παραπάνω είναι «προσωρινά» cookies, τα οποία παραμένουν
μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο politechgroup.gr και διαγράφονται στο
τέλος της περιόδου περιήγησής σας. Άλλα είναι «μόνιμα» cookies, τα οποία
παραμένουν στη συσκευή σας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρησή
σας από το politechgroup.gr και μέχρι τη χειροκίνητη διαγραφή τους από εσάς ή τη
διαγραφή τους από το πρόγραμμα περιήγησης, με βάση τη διάρκεια που ορίζει το
cookie. Cookies μπορούν επίσης να τοποθετηθούν από εγκεκριμένους συνεργάτες
μας και αυτά είναι γνωστά ως cookiesτρίτων μερών (βλ. παρακάτω την ενότητα που
αφορά «Τρίτα Μέρη»).

Απαραίτητα Cookies –
Strictly Necessary Cookies
Αυτά τα cookiesείναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του politechgroup.gr .
Επιτρέπουν την ομαλή περιήγησή σας στο politechgroup.gr και την πρόσβαση σε
υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω αυτού. Εάν τα καταργήσετε ή τα
απενεργοποιήσετε δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορείτε να κάνετε
επαρκή χρήση του politechgroup.gr .
Η χρήση τους από εμάς συνίσταται, π.χ., στο να σας αναγνωρίζουμε ως
συνδεδεμένο στα ασφαλή μέρη του ιστότοπου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας ή
να θυμόμαστε τις πληροφορίες που καταχωρήσατε προηγουμένως σε μία φόρμα
επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας
και το cookie περιέχει μόνο έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς που σας συνδέει με τις
αποθηκευμένες πληροφορίες όταν συνδέεστε στο politechgroup.gr .
Δεν χρησιμοποιούμε τα Απαραίτητα Cookiesγια να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά
με εσάς για σκοπούς marketing ή για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητά σας στο
διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες.

Cookies Απόδοσης –
Performance Cookies
Tα cookies απόδοσης συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το politechgroup.gr . Μας επιτρέπουν να
μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς αυτοί πλοηγούνται στο
politechgroup.gr , ποιες σελίδες επισκέφθηκαν, πόσο χρόνο παρέμειναν σε αυτές,
κτλ. Χρησιμοποιούμε τα cookies απόδοσης για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα
του politechgroup.gr , να καταγράψουμε τυχόν σφάλματα, να δοκιμάσουμε
διαφορετικά σχέδια για την ιστοσελίδα μας, να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα
των διαφημίσεών μας.

Τα cookies απόδοσης δεν συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας
αναγνωρίσουν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά είναι είτε ανώνυμες είτε
ψευδωνυμοποιημένες.
Παραδείγματα cookies αυτής της κατηγορίας που χρησιμοποιούμε:
-

_ga – Google Analytics

Cookies Στόχευσης / Διαφήμισης –
Targeting Cookies
Τα cookies στόχευσης καταγράφουν την επίσκεψή σας στο politechgroup.gr ,
συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους σελίδων που έχετε επισκεφθεί και των
συνδέσμων που ακολουθήσατε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να
κάνουμε τον ιστότοπό μας σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας και να αξιολογήσουμε την
αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας στο politechgroup.gr ή σε τρίτους
ιστότοπους. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαμοιράζονται με τρίτα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Cookies ΤρίτωνΜερών – Third Party
Cookies
Πρόκειται για cookies που ενδέχεται να τοποθετούνται στο politechgroup.gr από
τρίτα μέρη (π.χ.Facebook). Τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
δεδομένα που συλλέγονται μέσω των συγκεκριμένων cookies ώστε να παρέχουν
ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις σε εσάς σε άλλους ιστότοπους, χρησιμοποιώντας
ως βάση την επίσκεψή σας στο politechgroup.gr .
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και τα cookiesπου χρησιμοποιούνται από το
Google Analytics, που είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου της Google και το
οποίο χρησιμοποιείται από το politechgroup.gr για στατιστικούς λόγους.
Με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα cookies τρίτων μερών είναι
αντικείμενο διαχείρισης από τα ίδια τα τρίτα μέρη και ότι η δυνατότητα να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις τους και οι συναφείς περιορισμοί καθορίζονται στις αντίστοιχες πολιτικές
αυτών των τρίτων μερών.

Άλλες τεχνολογίες-Pixel Tags

Οι σελίδες του politechgroup.gr ενδέχεται να περιέχουν pixeltags (γνωστά επίσης
web beacons / web bugs / tracking pixels / java tags / clear) που επιτρέπουν σε εμάς
καθώς και συνεργαζόμενα τρίτα μέρη (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες) να
συγκεντρώνουμε στατιστικά σχετικά με τον ιστότοπό μας και να παρέχουμε ανώνυμα
στοχευμένες διαφημίσεις. Στις πληροφορίες αυτές δεν περιέχονται προσωπικά
δεδομένα.

Διαχείριση των Cookies
Τα προγράμματα περιήγησης έχουν συνήθως ρυθμίσεις που αποδέχονται ως
δεδομένη τη χρήση cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμά
περιήγησής σας ώστε να μην επιτρέπετε τη χρήση ορισμένων ή όλων των cookies.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές για να διαγράψετε τα
cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης ή
διαγραφής των cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες ή την επιλογή
«Βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Εάν μοιράζεστε τη χρήση ενός υπολογιστή, η αποδοχή ή η απόρριψη της χρήσης
των cookies μπορεί να επηρεάσει όλους τους χρήστες αυτού του υπολογιστή.
Όταν ένα cookie παρέχεται από τρίτο μέρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
εργαλεία που παρέχει το ίδιο το τρίτο μέρος για να αποκλείσετε αυτό το cookie.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε επίσης να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

