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Πολιτική cookies
Συγκατάθεση
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο (www.fix-beer.gr ), συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε cookies
σύμφωνα με αυτήν την πολιτική cookies. Θα έχετε δει ένα σχετικό αναδυόμενο παράθυρο κατά την
πρώτη σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Παρόλο που δεν θα εμφανίζεται συνήθως στις επόμενες
επισκέψεις, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις
παρακάτω οδηγίες.
Απενεργοποίηση των cookies
Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο, απενεργοποιήστε τα ακολουθώντας τις
οδηγίες, που περιγράφονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο http://allaboutcookies.org.Λάβετε
υπόψη ότι ορισμένες από τις χρήσεις του Ιστότοπου και οι υπηρεσίες, που παρέχονται σε αυτόν, δεν
θα λειτουργήσουν τόσο καλά, αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.
Όπου ο οργανισμός, που ενεργοποιεί τα cookies, παρέχει ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο
απενεργοποίησης τους, παραθέτουμε κάτω από το όνομα αυτού του οργανισμού την κατηγορία των
cookies, που τον καθορίζουν, μαζί με έναν σύνδεσμο για το αυτοματοποιημένο εργαλείο
απενεργοποίησης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, παραθέτουμε τα ονόματα των ίδιων των cookies
και της πηγής τους κατά την ημερομηνία αυτής της πολιτικής, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να τα
εντοπίσετε και να τα απενεργοποιήσετε, αν θέλετε, μέσω των ελέγχων του προγράμματος
περιήγησης.
Ορισμένα προγράμματα περιήγησης καθιστούν δυνατή την υπογραφή σας ότι δεν θέλετε να
παρακολουθείται η δραστηριότητα της περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Η απενεργοποίηση της
παρακολούθησης ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες χρήσεις του Ιστότοπου και τις υπηρεσίες, που
παρέχονται σε αυτόν.
Μετά την αρχική επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να αλλάξουμε τα cookies, που
χρησιμοποιούμε. Αυτή η πολιτική cookies θα σας επιτρέψει να γνωρίζετε πάντα, ποιος τοποθετεί τα
cookies και για ποιο σκοπό και σας παρέχει τα μέσα, για να τα απενεργοποιήσετε, επομένως πρέπει
να την ελέγχετε κατά διαστήματα.
Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, τα οποία περιέχουν ένα μικρό αριθμό πληροφοριών, που
μεταφορτώνονται στη συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα cookies
αποστέλλονται πίσω στον αρχικό διαδικτυακό τομέα κατά τις επόμενες επισκέψεις σας στον
συγκεκριμένο τομέα. Οι περισσότερες ιστοσελίδες περιέχουν στοιχεία από πολλούς διαδικτυακούς
τομείς, οπότε, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να λαμβάνει
cookies από διάφορες πηγές.
Τα cookies είναι χρήσιμα, επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή του
χρήστη. Τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων,
απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη. Μπορούν,
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επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις στα ενδιαφέροντά σας,
παρακολουθώντας την περιήγησή σας σε ιστότοπους.
Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης και τα
μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (για
παράδειγμα, για να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις του χρήστη, όταν επιστρέφετε σε έναν
ιστότοπο).
Ποιά είδη cookies χρησιμοποιεί η Ολυμπιακή Ζυθοποίια;
Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες των cookies, που χρησιμοποιεί η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, οι
θυγατρικές της και οι συνεργάτες της.
Αυστηρώς Απαραίτητα Cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα, για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπο και να
χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά τους. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η παροχή
υπηρεσιών, που έχετε ζητήσει (όπως πλοήγηση μεταξύ σελίδων, χρήση κάρτας αγορών ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής χρέωσης).
Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί επί του παρόντος τα ακόλουθα, αυστηρώς απαραίτητα cookies:
Όνομα Cookie

Πηγή

wp_set_auth_cookie( $user_id, [Fix Beer]
$remember, $secure )

[Wordpress CMScookieσυνεδρίας]

[Fix-Beer]

Σκοπός

Περαιτέρω
πληροφορίες

Αυτό τocookie
συνεδρίας εφαρμόζει
μια τεχνολογία που
είναι απαραίτητη για
τη λειτουργία του
Ιστότοπου. Παρέχει
έναν αριθμό
αναγνώρισης σε κάθε
επισκέπτη, ώστε να
μπορεί να πλοηγηθεί
σωστά στον ιστότοπο.
Αυτό το cookie
χρησιμοποιείται για
τους ίδιους σκοπούς
με το προηγούμενο
cookie, μέσω μιας
τεχνολογίας που
παρέχεται από το
WordpressCMS.

Cookies Απόδοσης
Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies, για να αναλύσουμε τον τρόπο, με τον οποίο οι επισκέπτες μας
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και για να παρακολουθήσουμε την απόδοση του ιστότοπου. Αυτό μας
επιτρέπει να παρέχουμε μια υψηλής ποιότητας εμπειρία προσαρμόζοντας την προσφορά μας και
εντοπίζοντας και επιδιορθώνοντας γρήγορα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν. Για παράδειγμα,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies απόδοσης, για να παρακολουθήσουμε ποιες σελίδες
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είναι πιο δημοφιλείς, ποια μέθοδος σύνδεσης μεταξύ σελίδων είναι πιο αποτελεσματική και να
προσδιορίσουμε, γιατί μερικές σελίδες λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος. Μπορούμε, επίσης, να
χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies, για να επισημάνουμε άρθρα ή υπηρεσίες ιστότοπου, που
πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν με βάση τη χρήση του Ιστότοπου. Οι πληροφορίες, που
συλλέγονται από αυτά τα cookies, δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία από εμάς ή από
τους συνεργάτες μας.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επί του παρόντος τα παρακάτω αναλυτικά cookies [από την Google
Analytics]:
Όνομ
α
Cooki
e
-utma
-utmb
-utmc
-utmz

Πηγή

Σκοπός

Διάρκεια

Google
Analytics

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται για τη
συλλογή πληροφοριών
σχετικά με τον τρόπο, με
τον οποίο οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον
ιστότοπο.
Χρησιμοποιούμε τις
πληροφορίες για τη
σύνταξη αναφορών και τη
βελτίωση της ιστοσελίδας.
Τα cookies συλλέγουν
πληροφορίες σε ανώνυμη
μορφή, οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν τον
αριθμό επισκεπτών στον
Ιστότοπο, από που έχουν
έρθει οι επισκέπτες στον
Ιστότοπο και τις σελίδες,
τις οποίες επισκέφτηκαν.

Περαιτέρω Πληροφορίες

Κάντε κλικ εδώ για την πολιτική απορρήτου της
Google σχετικά με το Google Analytics
http://www.google.com/analytics/learn/priva
cy.html
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την
παρακολούθηση από το Google Analytics εδώ
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
=en-GB.
Μόνιμα cookies

Cookies Λειτουργικότητας
Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες - για παράδειγμα, για να
αποθηκεύονται στη μνήμη επιλογές, που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή
στην οποία βρίσκεστε) ή να αναγνωρίζεται η πλατφόρμα, από την οποία έχετε πρόσβαση στον
Ιστότοπο και να παρέχονται βελτιωμένες και πιο προσωπικές λειτουργίες. Αυτά τα cookie δεν
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.
Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα λειτουργικά cookies:
Όνομα Cookie

Πηγή

has-js

[Fix-Beer]

Διάρκεια

Σκοπός
Αυτό το cookie μας δίνει
τη δυνατότητα να δούμε,
αν το πρόγραμμα
περιήγησής σας τρέχει τη
γλώσσα Javascript. Αυτό

Περαιτέρω
Πληροφορίες
Cookie συνεδρίας
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το cookie λήγει, όταν
εγκαταλείπετε τον
Ιστότοπο.
m.client.com

[Fix-Beer]

BaselCookie

[Fix-Beer]

AlumniCookie

[Fix-Beer]

RSPWD
RSPWDTMP
RSLOGINEVENT
RSGENPAGEEVENT
RSGENPAGEEVENT
LAST
RSPROCESSEVENT

[Fix-Beer]

Αυτό το cookie
αποθηκεύει πληροφορίες
σχετικά με τη συσκευή,
από την οποία
επισκεφθήκατε τελευταία
τον Ιστότοπο, πράγμα το
οποίο επιτρέπει την
αυτόματη φόρτωση του
ιστότοπου ή του
ιστότοπου για κινητά.
Αυτό το cookie
αποθηκεύει τα στοιχεία
σύνδεσης των χρηστών
για να επιτρέπεται η
χρήση του τμήματος
ειδοποιήσεων της Basel
χωρίς να απαιτείται
επανάληψη τοποθέτησης
κωδικού χρήστησε κάθε
επίσκεψη.
Αυτό το cookie
αποθηκεύει τα στοιχεία
σύνδεσης των χρηστών,
για να επιτρέψει τη χρήση
του τμήματος Alumni,
χωρίς να χρειάζεται αυτά
να επανακαθοριστούν σε
κάθε επίσκεψη.
Αυτά τα cookies
διευκολύνουν την
πλοήγηση μέσα στον
Ιστότοπο και την
αποθήκευση προτιμήσεων
και περιεχομένου.

Μόνιμο cookie

Μόνιμο cookie

Μόνιμο cookie

Μόνιμο cookie
Cookieσυνεδρίας
Cookie συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
Cookie συνεδρίας

Διαφημιστικά cookies
Τα cookies διαφήμισης (ή τα cookies στόχευσης) συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες
περιήγησης, που σχετίζονται με τη συσκευή σας και χρησιμοποιούνται, για να κάνουν τις διαφημίσεις
πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται, επίσης, από υπηρεσίες, οι οποίες
παρέχονται από τρίτους στον Ιστότοπο, όπως κουμπιά "Like" ή "Share", επιπρόσθετα με την παροχή
της ζητούμενης λειτουργικότητας. Τα τρίτα μέρη παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για
την αναγνώριση ότι εσείς (ή με μεγαλύτερη ακρίβεια η συσκευή σας) έχετε επισκεφτεί έναν
συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτά τα τρίτα μέρη τοποθετούν διαφημιστικά cookies τόσο κατά την
επίσκεψη στον Ιστότοπο, όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών τους και κατά τηδιάρκεια πλοήγησης
εκτός του Ιστότοπου. Οι πρακτικές απορρήτου τους παρατίθενται παρακάτω:
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•
•
•
•
•

Add This (η υπηρεσία που λειτουργεί με μερικά από τα κουμπιά κοινής χρήσης):
http://www.addthis.com/privacy#.T6j--usS0bw
Πολιτική cookie της αναπαραγωγής βίντεο στο YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=en (Τυπικοί όροι της Google).
Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other
Πολιτική απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/privacy
Η πολιτική cookie του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Μπορείτε να επιλέξετε εξαιρεθείτε από τα διαφημιστικά cookies, που έχουν οριστεί από αυτά τα
τρίτα μέρη στο: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
•
•

Η
πολιτική
χρήσης
των
δεδομένων
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
Πολιτική απορρήτου του Twitter:https://twitter.com/privacy

του

Facebook:

Εκτός από τα cookies που έχουν οριστεί από τρίτους, όπως προαναφέρθηκαν, χρησιμοποιούνται,
επίσης, τα ακόλουθα άλλα cookies διαφήμισης:
Όνομα Cookie

Πηγή

Διάρκεια

Σκοπός

Περαιτέρω Πληροφορίες

Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα («Flash cookies»)
Εκτός από τα παραπάνω cookies, χρησιμοποιούμε στον Ιστότοποτα Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα,
γνωστά και ως «Flash cookies». Αυτά χρησιμοποιούνται, για να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη,
αποθηκεύοντας,για παράδειγμα, τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις [όπως τις ρυθμίσεις έντασης και
σίγασης και σε σχέση με το περιεχόμενο κινούμενων σχεδίων στον Ιστότοπο]. Τα Τοπικά Κοινόχρηστα
Αντικείμενα είναι παρόμοια με τα cookies του προγράμματος περιήγησης, αλλά μπορούν να
αποθηκεύουν πιο σύνθετα δεδομένα από ένα απλό κείμενο. Από μόνα τους, δεν μπορούν να κάνουν
τίποτα, όσον αφορά τα δεδομένα στον υπολογιστή σας. Όπως και άλλα cookies, μπορούν να έχουν
πρόσβαση μόνο στις προσωπικές πληροφορίες που έχετε καταχωρήσειστον ιστότοπο και δεν είναι
προσβάσιμες από άλλους ιστότοπους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Flash cookies ή πώς
να τα απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ εδώ http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-localshared-objects-flash.html.
HTML εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (web beacons)
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ενδέχεται να περιέχουν ένα μοναδικό εικονοστοιχείο
συλλογής στατιστικών στοιχείων, για να μας ειδιποιήσει εάν ανοίχτηκαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μας και να επαληθεύσουμε τα τυχόν κλικ στους συνδέσμους εντός του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για να προσδιορίσουμε,
ποια από τα μηνύματά μας είναι πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να διερευνήσουμε, αν οι χρήστες,
που δεν ανοίγουν τα μηνύματά μας ,θέλουν να συνεχίσουν να τα λαμβάνουν. Το εικονοστοιχείο θα
διαγραφεί, όταν διαγράψετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε να γίνει λήψη
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του εικονοστοιχείου στη συσκευή σας, θα πρέπει να επιλέξετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από εμάς σε απλό κείμενο και όχι σε HTML. Ορισμένες από τις σελίδες του ιστότοπου
μπορεί, επίσης, να περιέχουν εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων και να μας επιτρέπουν να
μετράμε επισκέπτες, που έχουν δει τις σελίδες μας. Μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε στατιστικές
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν περισσότερο
τους καταναλωτές μας με σκοπό την παροχή πιο εξατομικευμένου περιεχομένου. Γενικά, δεν
χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεσή
σας.
Οι ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags) μπορούν να μοιράζονται με τρίτους, που υποστηρίζουν
άμεσα τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες και την ανάπτυξη ιστότοπων. Για παράδειγμα,
προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας, τρίτα μέρη,
συμπεριλαμβανομένου του Facebook, μπορούν να χρησιμοποιούν cookies, web beacons και άλλες
τεχνολογίες αποθήκευσης, για να συλλέγουν ή να λαμβάνουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο και
αλλού στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, για να παρέχουν υπηρεσίες
μέτρησης και να στοχεύουν τις διαφημίσεις στις δικές τους πλατφόρμες.
Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών
στοχευμένων διαφημίσεων από τρίτα μέρη εδώ (σύνδεση στο http://www.aboutads.info/choices και
στο http://www.youronlinechoices.eu/).
Χρήση διευθύνσεων IP και ιστολογίων
Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP και τον τύπο του προγράμματος
περιήγησης, για να βοηθήσουμε στη διάγνωση προβλημάτων με το διακομιστή μας, τη διαχείριση
του ιστοτόπου και τη βελτίωση της υπηρεσίας, που σας προσφέρουμε. Μια διεύθυνση IP είναι ένας
αριθμητικός κωδικός, που αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας
μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για να συγκεντρώσει ευρείες δημογραφικές πληροφορίες.
Μπορούμε να εκτελέσουμε αναζητήσεις IP για να προσδιορίσουμε τον τομέα, από τον οποίο
προέρχεστε (π.χ. google.com), ώστε να μετρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δημογραφικά
στοιχεία των χρηστών μας.

Η πολιτική cookies δεν περιλαμβάνει ιστότοπους τρίτων μερών
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η πολιτική cookies δεν ισχύει για τις πρακτικές απορρήτου ιστοτόπων τρίτων
μερών, που ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές.

Αλλαγές στην πολιτική cookies
Έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε αυτήν την πολιτική cookies και σας παροτρύνουμε να
εξετάζετε την πολιτική μας κατά καιρούς για να ενημερώνεστε για τον τρόπο, με τον οποίο
χρησιμοποιούμε τα cookies. Αυτή η πολιτική cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις ...... Μαΐου
2018.
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Γλώσσα αναδυόμενου παραθύρου συγκατάθεσης των cookies
Βήμα 1 - Κεφαλίδα/Σελίδα προορισμού
Μηχανισμός: Σελίδα επικεφαλίδας (χωρίς σκίαση), που καλύπτει τον ιστότοπο ή μέρος του ιστότοπου μέχρι
να γίνει κλικ σε ένα άλλο τμήμα της σελίδας - τα cookies δεν έχουν οριστεί μέχρις ότου ο χρήστης δώσει τη
συγκατάθεσή του - ο χρήστης θα αποτρέπεται από την πλοήγηση πέρα από την πρώτη σελίδα, μέχρις ότου
ο χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή του για cookies. Πρέπει να είναι επαρκώς εμφανές, ώστε να μπορεί ο
χειριστής του ιστότοπου να ισχυριστεί ότι ο χρήστης δεν θα μπορούσε να μην το έχει δει ή να το έχει
διαβάσει.Το cookie χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της σελίδας κεφαλίδας για τουλάχιστον τις επόμενες
[3] επισκέψεις του χρήστη και στη συνέχεια αποσύρει την κεφαλίδα (αν το cookie διαγραφεί, η κεφαλίδα θα
εμφανιστεί ξανά).
Κείμενο της σελίδας προορισμού
«Χρήση των cookies από την [ιστοσελίδα]
Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Λεπτομέρειες και οδηγίες
σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies παρατίθενται [εδώ] [παρακαλώ εισάγετε το σύνδεσμο
για την πολιτική cookies εδώ].
Κάνοντας κλικ στο κουμπί ’’Αποδέχομαι’’, συναινείτε στη χρήση των cookies μας, εκτός εάν τα έχετε
απενεργοποιήσει.»
["Αποδέχομαι"][κουμπί ή υπερσύνδεσμος, στον οποίο ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ για να επιτρέψει στον
ιστότοπο να αποσύρει τα cookies και να επιτρέψει στον χρήστη να πλοηγηθεί πέρα από την αρχική σελίδα
του ιστότοπου].
Βήμα 2 - Ενημερωτικός σύνδεσμος στην Αρχική Σελίδα ανά πάσα στιγμή
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα ένας εμφανής σύνδεσμος cookies στην πολιτική cookies στην αρχική σελίδα.

