ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ COOKIES ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Η ιστοσελίδα της Karenta A.E., τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι διαφημίσεις και οι διαδραστικές
εφαρμογές, χρησιμοποιούν cookies για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτυακού τόπου και των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
1. Τι είναι Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν πρόγραμμα
περιήγησης (internet browser) κατά την πλοήγησή του επισκέπτη και στη συνέχεια τον αναγνωρίζουν την
επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι
οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου
όπως π.χ. με e-mail, κ.λπ. Η μέγιστη περίοδος διατήρησης ενός cookie από τους ιστότοπους της Karenta
είναι 2 χρόνια.
2. Είδη Cookies
Η Karenta A.E. ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη
εξυπηρέτηση του επισκέπτη στον ιστότοπο της καθώς και την εξατομίκευση των πληροφοριών και των
προτιμήσεων του μέσα από την πλοήγηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης (Internet browser).


Προσωρινά cookies

Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου. Για παράδειγμα ένα προσωρινό
cookie μπορεί να διατηρεί τις επιλογές του χρήστη στον διαμορφωτή οχήματος του ιστότοπου σε κάθε
βήμα μέχρι να ολοκληρώσει την διαμόρφωση.


Μόνιμα cookies

Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη όταν αυτός πλοηγείται στον
ιστότοπο. Για παράδειγμα ένα μόνιμο cookie συγκρατεί τις επιλογές που έχει κάνει ο επισκέπτης στον
ιστότοπο ώστε να μην τις επαναλαμβάνει, όπως η επιλογή ότι αποδέχεται την πολιτική cookies ή η επιλογή
που έχει κάνει στον διαμορφωτή οχήματος στο πρόσφατο παρελθόν.


Cookies τρίτων εταιρειών

Τα cookies τρίτων εταιρειών είναι απαραίτητα για την κατανόηση των επισκεπτών και τη χρήση του
ιστότοπου από αυτούς. Τα cookies βοηθούν να βελτιωθεί η ιστοσελίδα ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των
επισκεπτών. Επιπλέον τα cookies αυτά επιτρέπουν την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων στους
επισκέπτες βάσει των σελίδων που έχουν επισκεφτεί όταν πλοηγούνται στις πλατφόρμες των τρίτων αυτών
εταιρειών. Cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται είναι:
GOOGLE ANALYTICS, μέσω των οποίων συγκεντρώνονται πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν
την Karenta A.E. να κατανοήσει καλύτερα τη χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες και να τον
βελτιστοποιήσει με βάση τις προτιμήσεις τους.



GOOGLE REMARKETING / FACEBOOK REMARKETING, μέσω των οποίων προβάλλονται

στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τις σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, όταν αυτός πλοηγείται στις
σελίδες που φιλοξενούν διαφημίσεις της Google ή όταν πλοηγείται στο Facebook.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google παρέχονται στον σύνδεσμο
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy και ειδικότερα στους συνδέσμους
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en και
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en. Σε
περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί τη συλλογή των δεδομένων του από το Google Analytics, έχει τη
δυνατότητα να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στον περιηγητή του το πρόγραμμα της Google Analytics
Opt out στον σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος (link) για
privacy policy και opt out για το Facebook είναι: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

3.

Αποδοχή εγκατάστασης cοοkies

Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στον ιστότοπο της Karenta A.E. ενημερώνεται την πρώτη φορά που
εισέρχεται σε αυτόν, με σχετική αναφορά, πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση
των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή
του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησης. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη
λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών. Για να
τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις των cookies στους διάφορους περιηγητές (browsers), απαιτείται επίσκεψη στην
επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή ή αναζήτηση στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.
4. Διασυνδέσεις με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η ιστοσελίδα της Karenta A.E περιλαμβάνει διασυνδέσεις (links) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να
προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της Karenta Α.Ε. δεν
χρησιμοποιούνται προσθήκες (plug in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντί αυτών στο διαδικτυακό τόπο
έχουν ενσωματωθεί διασυνδέσεις (links), οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύκολη κοινοποίηση στις
πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ενσωμάτωση της διασύνδεσης (link) αποτρέπει την
απευθείας σύνδεση με διάφορους διακομιστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν ανοίγει μια σελίδα από το
διαδικτυακό τόπο της Karenta Α.Ε.

5. Σημαντική υπενθύμιση
Θα πρέπει να μην συμπεριλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά μηνύματά και στις αναρτήσεις των επισκεπτών στα
κοινωνικά δίκτυα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας κλπ.). Επειδή οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης δεν είναι 100% ιδιωτικές θα πρέπει οι επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθότι σε αυτές
έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες αυτών.

