ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πολιτική Cookies
Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιµοποιούµε;
Τα cookies είναι µικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακοµιστή (server) της
Ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής µε την
οποία επισκέπτεστε το διαδικτυακό µας τόπο. Τα cookies επιτελούν πολλές
λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας στις διάφορες Ιστοσελίδες,
να αποθηκεύουν τις προτιµήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εµπειρία
περιήγησής σας στην κάθε Ιστοσελίδα.
Τα cookies είναι µοναδικά για το κάθε πρόγραµµα περιήγησης ιστού (πχ. Google
Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) και περιέχουν ανώνυµες πληροφορίες οι
οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιµοποιείτε.
Ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετούν και µε τον τρόπο που λειτουργούν, τα cookies
διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες.

Ποια cookies χρησιµοποιούµε;
“Aπολύτως απαραίτητα cookies”: Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση
πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες της
συσκευής σας, µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µιας επικοινωνίας
µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή της υπηρεσίας της
κοινωνίας της πληροφορίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή συνδροµητής.
Xρησιµοποιούµε cookies τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πραγµατοποίηση
της σύνδεσής σας και την διατήρηση των επιλογών σας σχετικά µε την παρουσίαση
της Ιστοσελίδας (π.χ. επιλογή γλώσσας). Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, δεν έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών,
καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή των υπηρεσιών µέσω του
διαδικτυακού µας τόπου.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα απολύτως απαραίτητα cookies που
χρησιµοποιεί η Ιστοσελίδα µας, ο χρόνος τήρησης και ο ειδικότερος σκοπός που
εξυπηρετούν:
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συγκεντρωτικές, ανώνυµες, στατιστικές πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που
χρησιµοποιείτε την Ιστοσελίδα, όπως για παράδειγµα οι σελίδες που επισκέπτεστε
συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή
που χρησιµοποιείτε και άλλες. Η συλλογή των συγκεντρωτικών αυτών πληροφοριών
δεν µπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση του επισκέπτη.
Χρησιµοποιούµε cookies επιδόσεων (τρίτου µέρους), µε αποκλειστικό σκοπό την
ανάλυση της επισκεψιµότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας. Με
την πρώτη περιήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα µας, ζητείται η συγκατάθεσή του
στη χρήση των cookies αυτών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας. Οι
επιλογές συγκατάθεσης είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή στο χρήστη, προκειµένου να
τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, ενώ το σχετικό αναδυόµενο
παράθυρο των ρυθµίσεων για τη χρήση των cookies επαναφέρεται από την Ιστοσελίδα
αυτόµατα κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα cookies επιδόσεων/τρίτου µέρους
που χρησιµοποιεί η Ιστοσελίδα µας, ο χρόνος τήρησης και ο ειδικότερος σκοπός που
εξυπηρετούν:

Όνοµα

Πηγή

_ga

Πληροφορίες για
ανωνυµοποίησης)

Google

την

υπηρεσία

Google

Διάρκεια

Σκοπ

2 έτη

Χρησ
διαχω
µορφ
προέ
µέσα
για ν
βοηθ

Analytics

(µε

λειτουργία

Η υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην Εταιρεία Google Inc. (1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ), η οποία έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε
το πλαίσιο του Privacy Shield, που παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα συµµόρφωσης µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων. Η υπηρεσία Google Analytics
χρησιµοποιείται για την καταγραφή και τη µέτρηση της επισκεψιµότητας της
Ιστοσελίδας και στηρίζεται τεχνικά στη χρήση cookies.
Αξιοποιούµε τα ανώνυµα δεδοµένα που συλλέγονται από τα cookies µέσω της Google
Analytics για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων που θα µας
βοηθήσουν να βελτιώσουµε την Ιστοσελίδα µας.
Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδοµένων σας από τη
Google µπορείτε να βρείτε εδω Google privacy policy και για τη χρήση cookies στο
πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ.
Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδοµένων σας µέσω
Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλοµετρητή) σας το
πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Πώς µπορείτε να ελέγχετε τα cookies µέσω του browser
Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθµίσεις στο πρόγραµµα
περιήγησης (web browser) που χρησιµοποιεί σε σχέση µε τα cookies και την αποδοχή
τους. Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως µε τον browser, ανάµεσα στο να αποδέχεστε
αυτόµατα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει
προειδοποίηση πως χρησιµοποιούνται cookies σε ορισµένες περιπτώσεις και στο να
µην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies.
Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές
οδηγίες ανά browser:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
• Opera

Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά µε την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα,
αναφορικά µε τις δραστηριότητές µας που αφορούν την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων σας, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ΒoxNow στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: privacy@boxnow.gr.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική
Η ΒoxNow διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε
συµφωνία µε τους εφαρµοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και
προσωπικών δεδοµένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας µας θα πρέπει να διαβάζουν
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και
Προσωπικών Δεδοµένων για να ενηµερώνονται σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή, που
πραγµατοποιείται, ενώ η Εταιρεία δεσµεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες
ενηµερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του µε κάθε πρόσφορο µέσο, σε
συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισµός Προστασίας
Δεδοµένων της ΕΕ 679/2016 και η εθνική νοµοθεσία.
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