
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies 
Συγκατάθεση 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου http://www.fix-beer.gr - ο “Iστότοπος”)η Ολυμπιακή 
Ζυθοποιίας Α.Ε. («Ολυμπιακή Ζυθοποιία»), θυγατρική της Carlsberg, θα συλλέξει και θα 
επεξεργαστεί τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Οι 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της δικής σας εμπειρίας, την αξιολόγηση 
της χρήσης των στοιχείων και των λειτουργιών του Ιστοτόπου και για λόγους 
εξατομίκευσης και στόχευσης μάρκετινγκ από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Στην παρούσα 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies («Πολιτική»), μπορείτε να 
διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών, το λόγο για 
τον οποίο χρησιμοποιούνται, ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και πως 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία σχετικά με την παρούσα 
Πολιτική. 
  
Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε στη χρήση των cookies και άλλων παρόμοιων 
τεχνολογιών παρακολούθησης (καλουμένων από κοινού «Cookies» στην παρούσα 
Πολιτική), σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Θα έχετε δει σχετικά ένα αναδυόμενο 
παράθυρο κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο. Παρόλο που δεν θα εμφανίζεται 
συνήθως σε επόμενες επισκέψεις, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας 
οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε η Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία να μην τοποθετεί πλέον Cookies στη συσκευή σας, μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Δεδομένου ότι 
ορισμένα Cookies αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας, θα πρέπει να καθαρίσετε το 
ιστορικό της περιήγησής σας, για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος, αν επιθυμείτε να 
διακοπεί η επεξεργασία από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία των πληροφοριών, που 
συλλέχθηκαν πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσής σας μπορείτε να αποστείλετε 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@olympicbrewery.gr. 
1 Απόρρητο 
1.1 Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, η 
Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, συλλέγει και 
επεξεργάζεται τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με εσάς για λόγους λειτουργικότητας 
και βελτίωσης της εμπειρίας σας:  
 
- Ημερομηνία γέννησης 
- Γλώσσα 
- Συσκευή 
- Αναγνωριστικό cookie 
- Διεύθυνση IP 
- Ρύθμιση ζώνης ώρας 
- Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης 
- Λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα 
- Αρχείο καταγραφής ιστού 
Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα που αφορούν 
εσάς ως χρήστη για σκοπούς μάρκετινγκ. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μέσω του Ιστοτόπου 
συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον 
Ιστότοπο ή όταν αποστέλλετε πληροφορίες μέσω των εντύπων επικοινωνίας: 



 
- Στοιχεία επικοινωνίας 
- Αναγνωριστικό cookie 
- Προτιμήσεις μάρκας και προϊόντος 
- Γεωγραφική θέση 
- Ώρα αλληλεπίδρασης με τις εμπορικές επωνυμίες της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και της 
Carlsberg 
- Συχνότητα επισκέψεων στους ιστότοπους 
- Αλληλεπίδραση με τον Ιστότοπο 
- Πληροφορίες που αποκτώνται στα τμήματα του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των 
chat rooms, των φόρουμ και των σελίδων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
- Πληροφορίες από τη συμμετοχή σας στις προσφορές και τους διαγωνισμούς μας 
- Λεπτομέρειες συναλλαγών και ιστορικό αγοράς. 
 
Σκοπός της επεξεργασίας είναι (i) η βελτίωση της λειτουργικότητας και της εμπειρίας από 
τη χρήση του Ιστοτόπου, (ii) να επικοινωνήσουμε μαζί σας με υλικό μάρκετινγκ, σε 
περίπτωση που το έχετε επιλέξει, και (iii) να προωθήσουμε τα προϊόντα μας μέσω 
διαδικτύου με τη χρήση των Cookies. 
 
Οι σκοποί (i) και (ii) βασίζονται στο νόμιμο συμφέρον της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας να 
παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου μας και να παρέχει την 
καλύτερη λειτουργικότητα και εμπειρία από τη χρήση του Ιστοτόπου. Ο σκοπός (iii) 
βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Cookies και το νόμιμο συμφέρον μας για 
την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 
 
Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα προβαίνει σε 
διαχωρισμό των δεδομένων σας, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία σας από τις δικές 
μας δραστηριότητες μάρκετινγκ και να διασφαλίσει ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στο 
διαδίκτυο στοχεύουν εσάς, εφόσον τα Cookies έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Ο 
διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου. 
 
Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά για να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή εμπειρία από τη χρήση του Ιστοτόπου και για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες 
(εφόσον έχετε ζητήσει και έχετε επιλέξει να τις λαμβάνετε). Η επεξεργασία εκ μέρους της 
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας συμμορφώνεται με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανονισμών για την προστασία των δεδομένων 
και των απαιτήσεων ασφάλειας. 
 
1.2 Τρίτοι 
 
Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και η παροχή υπηρεσιών από την Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία απαιτεί από τρίτους να αποστέλλουν, να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα 
προσωπικά σας στοιχεία. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεν πωλεί ούτε διανέμει τα προσωπικά 
σας στοιχεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε τρίτους να προωθήσουν τα δικά τους 
προϊόντα και υπηρεσίες τους σε σας. 
 
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προσφέρει chat rooms, φόρουμ και πίνακες μηνυμάτων, καθώς 



και διαδραστικές περιοχές, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δημοσιεύουν σχόλια ή 
πληροφορίες προς ευχαρίστηση των ίδιων και λοιπών επισκεπτών. 
 
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία χρησιμοποιεί τη λεγόμενη «λύση δύο κλικ» (two-click solution), 
που σημαίνει ότι, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, γενικά δεν κοινοποιούνται 
προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Ωστόσο, αν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά 
διαμοιρασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social share buttons), οι πληροφορίες θα 
διαβιβαστούν στον αντίστοιχο πάροχο. 
 
Με την ενεργοποίηση των κουμπιών διαμοιρασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 
share buttons), ο αντίστοιχος πάροχος θα λάβει την πληροφορία ότι το πρόγραμμα 
περιήγησής σας έχει αποκτήσει πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη σελίδα στον Ιστότοπό μας. 
1.3 Τα δικαιώματά σας 
 
Σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα 
δικαιώματα: 
 
α) Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που η Ολυμπιακή Ζυθοποιία 
αποθηκεύει και επεξεργάζεται. 
 
β) Δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων. 
 
γ) Δικαίωμα διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να το ζητήσετε τη 
διόρθωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 
 
δ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των 
προσωπικών σας δεδομένων. 
 
ε) Δικαίωμα σε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων («φορητότητα δεδομένων»). 
Δικαιούστε να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, 
κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και εάν είναι τεχνικά εφικτό, 
μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων απευθείας σε άλλη 
εταιρεία ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. 
 
στ) Δικαίωμα εναντίωσης κατά του αποτελέσματος της αυτοματοποιημένης ατομικής 
λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Μπορείτε να ζητήσετε 
από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία να λαμβάνει αποφάσεις μόνο βάσει αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, των προσωπικών σας 
δεδομένων, οι οποίες σας επηρεάζουν σημαντικά. 
 
ζ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν έχετε τυχόν παράπονα σχετικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την τοπική υπηρεσία προστασίας δεδομένων. 
 
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε 



το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@olympicbrewery.gr. Σημειώστε ότι η 
Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεν είναι πάντα υποχρεωμένη να προβεί σε ενέργειες κατόπιν 
αιτήματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στην Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία, όπως η νομοθεσία που απαιτεί από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία να διατηρεί 
προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων ή κάτι παρόμοιο. Η 
Ολυμπιακή Ζυθοποιία καταβάλλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αξιολογεί 
προσεκτικά κάθε αίτημα ξεχωριστά και θα δικαιολογεί τη μη λήψη μέτρων. 
2 Cookies 
2.1 Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που περιέχουν μικρές ποσότητες 
πληροφοριών που μεταφορτώνονται στη δική σας συσκευή, όταν επισκέπτεστε έναν 
ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα cookies αποστέλλονται πίσω στην περιοχή ιστού (web domain) 
από την οποία προήλθαν σε επακόλουθες επισκέψεις σας στη συγκεκριμένη περιοχή ιστού. 
Οι περισσότερες ιστοσελίδες περιέχουν στοιχεία από διάφορες περιοχές ιστού, οπότε, 
όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να λαμβάνει cookies 
από διάφορες πηγές. 
 
Τα cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή 
ενός χρήστη. Τα cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε αποτελεσματικά μεταξύ των 
σελίδων, να θυμάστε τις προτιμήσεις και γενικά να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη. 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή της διαφήμισης στα 
ενδιαφέροντά σας, μέσω της παρακολούθησης της περιήγησής σας στους διάφορους 
ιστότοπους. 
 
Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείνετε το πρόγραμμα 
περιήγησής σας, ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μετά το κλείσιμο 
του προγράμματος περιήγησης (για παράδειγμα, για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας όταν 
επιστρέφετε σε έναν ιστότοπο). 
 
2 Cookies 
2.2 Τι είδους cookies χρησιμοποιεί η Ολυμπιακή Ζυθοποιία; 
 
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως θυγατρική της Carlsberg, χρησιμοποιεί τις κατηγορίες cookies 
που περιγράφονται παρακάτω, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο. Cookies Απόδοσης 
 
Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies, για να αναλύσουμε τον τρόπο, με τον οποίο οι 
επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και για να παρακολουθούμε την απόδοση του 
Ιστοτόπου. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε μια υψηλής ποιότητας εμπειρία 
προσαρμόζοντας τις προσφορές μας και εντοπίζοντας γρήγορα και αποκαθιστώντας τυχόν 
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε 
cookies απόδοσης για να παρακολουθήσουμε ποιες σελίδες είναι πιο δημοφιλείς, ποια 
μέθοδος σύνδεσης μεταξύ σελίδων είναι πιο αποτελεσματική και για να προσδιορίσουμε 
γιατί ορισμένες σελίδες λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος. Μπορούμε επίσης να 
χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να επισημάνουμε άρθρα ή υπηρεσίες ιστοσελίδων 
που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν με βάση τη χρήση του Ιστοτόπου. Οι πληροφορίες 
που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία από 
εμάς ή από τους εργολάβους μας. 
 



Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί επί του παρόντος τα ακόλουθα αναλυτικά cookies:  
 
Όνομα Cookie Πηγή Σκοπός Διάρκεια Περαιτέρω Πληροφορίες 
-utma 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. 

  Κάντε κλικ εδώ για την πολιτική απορρήτου της Google 
σχετικά με το Google 
Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.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 
  

-utmb 
-utmc 
-utmz 

  
age_gate 
  

ιστότοπος Επιβεβαίωση ορίου 
ηλικίας για 
πρόσβαση στον 
ιστότοπο 
  

    

Fix_session   Αναγνωριστικό 
συνεδρίας μεταξύ 
πελάτη και 
διακομιστή 

    

Διαφημιστικά cookies 
Τα διαφημιστικά cookies (ή cookie στόχευσης) χρησιμοποιούνται από την Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία και τους διαφημιστικούς της εταίρους για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
τις συνήθειες περιήγησης που σχετίζονται με τη συσκευή σας και για να κάνουν τη 
διαφήμιση που σας εμφανίζεται μέσω διαδικτύου πιο σχετική με εσάς και τα ενδιαφέροντά 
σας. 



 
Ορισμένοι τρίτοι, συμπεριλαμβανομένου του Facebook και του LinkedIn, τοποθετούν 
cookies τόσο όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας όσο και όταν χρησιμοποιείτε 
συγκεκριμένες λειτουργίες στον Ιστότοπό μας (όπως όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά 
«Αγαπημένο», «Κοινοποίηση» και «Tweet»). Αυτοί οι τρίτοι συνδέουν τις πληροφορίες που 
συλλέγουν από τη χρήση αυτών των cookies με τις πληροφορίες που διατηρούν για εσάς 
μέσω της χρήσης της υπηρεσίας τους, προκειμένου να σας παρουσιάσουν στοχευμένη 
διαφήμιση μέσω των πλατφορμών τους. 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως η Ολυμπιακή Ζυθοποιία 
και οι τρίτοι διαφημιστικοί συνεργάτες της συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 
σας για διαφημιστικούς σκοπούς κάνοντας κλικ στους σχετικούς συνδέσμους στον 
παρακάτω πίνακα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση των διαφημιστικών cookies και να 
απενεργοποιήσετε την ανταλλαγή πληροφοριών με τους συνεργάτες για διαφημιστικούς 
σκοπούς αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας στο http://www.youronlinechoices.eu/, αλλάζοντας 
τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο www.allaboutcookies.org ή κάνοντας κλικ 
στους συνδέσμους εξαίρεσης στον παρακάτω πίνακα. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αν 
αποκλείσετε τα διαφημιστικά cookies θα εξακολουθήσετε να βλέπετε διαφημίσεις 
ηλεκτρονικά. Απλά αυτές οι διαφημίσεις δεν θα είναι προσαρμοσμένες σε εσάς. 
 
Όνομα Cookie Πηγή Σκοπός Διάρκεια Περαιτέρω Πληροφορίες 
Facebook 
pixel 

Facebook Να λαμβάνετε 
σχετική 
διαφήμιση 
όταν 
επισκέπτεστε 
το Facebook 

  Πολιτική 
Απορρήτου: http://www.facebook.com/about.html 
Εξαίρεση:  
https://adssettin gs.google.com/ authenticated?h 
l=en 
  

 

Google 
DoubleClick 

   
Google 

Για να 
λαμβάνετε 
στοχευμένη 
διαφήμιση   

Πολιτική 
Απορρήτου: http://www.facebook.com/about.html 
Εξαίρεση:  
https://adssettin gs.google.com/ authenticated?h 
l=en 

Google 
Adwords 

   
Google 

Για να 
λαμβάνετε 
στοχευμένη 
διαφήμιση 

Πολιτική 
Απορρήτου: http://www.facebook.com/about.html 
Εξαίρεση:  
https://support.g oogle.com/ads/ answer/266292 
2?hl=en-GB 

Twitter    
Twitter 

Για να 
λαμβάνετε 
στοχευμένη 
διαφήμιση 

Πολιτική 
Απορρήτου: http://www.facebook.com/about.html 
Εξαίρεση:  
https://help.twitt er.com/en/safet y-and- 
security/privacy- controls-for- tailored-ads 

 

  
YouTube 
  

 
YouTube 
  

Επιβεβαίωση 
ορίου ηλικίας 
για πρόσβαση 
στον ιστότοπο 
  

  Πολιτική Απορρήτου: https://policies.g 
oogle.com/privacy?hl=en 

  



LinkedIn   LinkedIn Αναγνωριστικό 
συνεδρίας 
μεταξύ πελάτη 
και 
διακομιστή 

  Πολιτική Απορρήτου: https://twitter.com/privacy 
    

AddThis AddThis Η υπηρεσία 
χρησιμοποιεί 
κάποια από τα 
κουμπιά 
διαμοιρασμού 
στα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

    Πολιτική Απορρήτου: his.com/privacy#.T6j--
usS0bw 

  

Τοπικά κοινά αντικείμενα («Flash cookies») 
 
Εκτός από τα παραπάνω cookies, χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο Τοπικά Κοινά Αντικείμενα 
(Local Shared Objects), που καλούνται επίσης ως «Flash cookies». Αυτά χρησιμοποιούνται 
για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη, για παράδειγμα, αποθηκεύοντας τις δικές 
σας προτιμήσεις χρήστη και τις ρυθμίσεις, όπως οι ρυθμίσεις έντασης ήχου και σίγασης, 
και σε σχέση με κινούμενο περιεχόμενο στον Ιστότοπο. Τα Τοπικά Κοινά Αντικείμενα είναι 
παρόμοια με τα cookies του προγράμματος περιήγησης, αλλά είναι σε θέση να 
αποθηκεύουν πιο σύνθετα δεδομένα από το απλό κείμενο. Από μόνα τους, δεν μπορούν να 
κάνουν κάτι στα δεδομένα του υπολογιστή σας ή με αυτά. Όπως και άλλα cookies, 
μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει στον 
Ιστότοπο και δεν είναι προσβάσιμες από άλλους Ιστοτόπους. 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-local-shared-objects- flash.html. 
HTML web beacons ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε ενδέχεται να περιέχουν μια 
μοναδική για τη διαφημιστική καμπάνια ετικέτα εικονοστοιχείου (web beacon pixel), για να 
ενημερωνόμαστε για το εάν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε 
ανοίγονται και για να επαληθεύουμε τα τυχόν κλικ στους συνδέσμους που 
περιλαμβάνονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς όπως τον καθορισμό του ποια 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πιο ενδιαφέροντα σε εσάς και να διερευνούμε 
εάν οι χρήστες που δεν ανοίγουν τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που 
στέλνουμε επιθυμούν να συνεχίσουν να τα λαμβάνουν. Το εικονοστοιχείο διαγράφεται 
όταν διαγράψετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε να γίνει λήψη 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 Ιστοτόπου ενδέχεται επίσης να περιέχουν ιστοφάρους (web beacons) και να 
μας επιτρέπουν την καταμέτρηση των επισκεπτών που επισκέπτονται τις σελίδες μας. Μας 
επιτρέπουν τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών για τις δραστηριότητες και τις 
λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πελάτες μας και τους καταναλωτές με 
σκοπό την παροχή πιο εξατομικευμένου περιεχομένου. Σε γενικές γραμμές, δεν συνηθίζουν 
να αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 



Χρήση διευθύνσεων IP και αρχείων καταγραφής ιστού 
 
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη δική σας διεύθυνση IP και τον τύπο του 
προγράμματος περιήγησης για τη διευκόλυνση της διάγνωσης προβλημάτων στο 
διακομιστή μας, τη διαχείριση του Ιστοτόπου και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας 
προσφέρουμε. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμητικός κωδικός που αναγνωρίζει τον 
υπολογιστή σας στο διαδίκτυο. Η δική σας διεύθυνση IP μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για να συγκεντρωθούν ευρείες δημογραφικές πληροφορίες. Ενδέχεται να εκτελέσουμε 
αναζητήσεις IP για να προσδιορίσουμε τον τομέα από τον οποίο προέρχεστε (π.χ. 
google.com) για να μετρήσουμε με ακρίβεια τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών μας. 
3 Η Πολιτική δεν καλύπτει ιστοτόπους τρίτων 
Σημειώστε ότι αυτή η Πολιτική δεν ισχύει στις πολιτικές απορρήτου των ιστοτόπων τρίτων, 
που ενδέχεται να συνδέονται με τον Ιστότοπο και ούτε είμαστε υπεύθυνοι για αυτές. 
4 Αλλαγές στην Πολιτική 
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική και σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε την 
Πολιτική από καιρού εις καιρόν, για να ενημερώνεστε για τον τρόπο, με τον οποίο 
χρησιμοποιούμε τα cookies και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Αυτή η Πολιτική 
ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2018. 
 


