Πολιτική Cookies
Αυτή η Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα cookie και πώς τα χρησιμοποιούμε, τους
τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγουμε
χρησιμοποιώντας τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι
πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο ελέγχου των προτιμήσεων cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε,
αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, ανατρέξτε στην
Πολιτική απορρήτου μας.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας από
τη δήλωση cookie στον ιστότοπό μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι
είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς επεξεργαζόμαστε
προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική απορρήτου μας.

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
μικρών πληροφοριών. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος
φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Αυτά τα cookie μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη λειτουργία του ιστότοπου, να τον
κάνουμε πιο ασφαλή, να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοήσουμε
πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύσουμε τι λειτουργεί και πού χρειάζεται
βελτίωση.

Πώς χρησιμοποιούμε τα
cookies;
Όπως και οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί
cookies πρώτου και τρίτου μέρους για διάφορους σκοπούς. Τα cookies πρώτου
μέρους είναι κυρίως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν
συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.
Τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι κυρίως για την
κατανόηση της απόδοσης του ιστότοπου, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με
τον ιστότοπό μας, τη διατήρηση της ασφάλειας των υπηρεσιών μας, την παροχή
διαφημίσεων που σχετίζονται με εσάς και, γενικά, σας παρέχουν έναν καλύτερο και
βελτιωμένο χρήστη εμπειρία και βοήθεια για την επιτάχυνση των μελλοντικών σας
αλληλεπιδράσεων με τον ιστότοπό μας.

Τι είδους cookies
χρησιμοποιούμε;
Βασικό
Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να ζήσετε την πλήρη
λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Μας επιτρέπουν να διατηρούμε περιόδους
σύνδεσης χρηστών και να αποτρέπουμε τυχόν απειλές για την ασφάλεια. Δεν
συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία.
Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
και να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να κάνετε checkout με ασφάλεια.

Στατιστικά στοιχεία
Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες όπως ο αριθμός των επισκεπτών στον
ιστότοπο, ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών, ποιες σελίδες του ιστότοπου έχουν
επισκεφθεί, η πηγή της επίσκεψης κλπ.
Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε την απόδοση
του ιστότοπου. και όπου χρειάζεται βελτίωση.

Μάρκετινγκ
Ο ιστότοπός μας recbt.gr κατα διαστήματα εμφανίζει διαφημίσεις. Αυτά τα cookie
χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που σας δείχνουμε, ώστε
να έχουν νόημα για εσάς.
Αυτά τα cookies μας βοηθούν επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα
αυτών των διαφημιστικών καμπανιών.
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν από τρίτους παρόχους διαφημίσεων για την εμφάνιση διαφημίσεων
σε άλλους ιστότοπους στο πρόγραμμα περιήγησης.

Λειτουργικό
Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη απαραίτητες λειτουργίες στον
ιστότοπό μας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν ενσωμάτωση περιεχομένου
όπως βίντεο ή κοινή χρήση περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών
μέσων.

Προτιμήσεις
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις σας και τις
προτιμήσεις περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις γλώσσας, έτσι ώστε να έχετε
καλύτερη και αποτελεσματική εμπειρία σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις
cookies;
Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα μέσω της περιόδου
σύνδεσης περιήγησής σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί “Cookies” στο κάτω
μέρος της οθόνης σας.
Αυτό θα εμφανίσει ξανά την ειδοποίηση συναίνεσης, επιτρέποντάς σας να αλλάξετε
τις προτιμήσεις σας ή να ανακαλέσετε εντελώς τη συγκατάθεσή σας.
Εκτός από αυτό, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές
μεθόδους για τον αποκλεισμό και τη διαγραφή cookies που χρησιμοποιούνται από
ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
για να αποκλείσετε / διαγράψετε τα cookie. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με
τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

