ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαΐου 2018
Οι Υπηρεσίες της RCI Europe ενδέχεται να χρησιμοποιούν "cookies" και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες
(συλλογικά, "Cookies").

Τι είναι τα Cookies και πώς χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο;
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλει αυτός ο ιστότοπος στον υπολογιστή σας για
σκοπούς τήρησης αρχείου. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας. Τα Cookies διευκολύνουν την περιήγηση και την αναζήτηση στο διαδίκτυο αποθηκεύοντας
τις προτιμήσεις σας, ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την επόμενη επίσκεψή
σας στον Ιστότοπό μας.
Ένας από τους στόχους των cookies είναι η απλοποίηση της χρήσης του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, τα
cookies μπορούν να αποθηκεύσουν τα στοιχεία σύνδεσης ενός χρήστη, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να
συνδέεται εκ νέου κάθε φορά.
Τα cookies μπορεί να είναι είτε "μόνιμα" είτε "προσωρινά" (ή "περιόδου λειτουργίας"). Ένα μόνιμο cookie
διατηρεί τις προτιμήσεις του χρήστη για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, επιτρέποντας τη χρήση τους σε
μελλοντικές περιόδους λειτουργίας περιήγησης και παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία
λήξης (εκτός εάν διαγραφεί από το χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης). Αντίθετα, ένα προσωρινό cookie
θα λήξει στο τέλος της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας, όταν το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο
τερματιστεί.
Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους ή λόγους μάρκετινγκ, για να καθοριστεί ο
τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος. Αυτά τα cookies παρέχονται από εμάς ή από τρίτα μέρη
(π.χ. συνεργάτες διαφήμισης). Αν και δεν έχουμε έλεγχο ή πρόσβαση στα cookies των διαφημιστών,
επιτρέπουμε τη χρήση τους σε αυτόν τον Ιστότοπο για τη διευκόλυνση της εμφάνισης προσαρμοσμένων
διαφημίσεων και την παρακολούθηση μοτίβων αγοράς συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή ενδιαφερόντων, π.χ.
διακοπές ή χόμπι. Αυτά τα cookies παράγουν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στο χρήστη, με βάση τις
διαδικτυακές αγοραστικές συνήθειές του.
Τα cookies πρώτου μέρους ορίζονται από εμάς. Τα cookies τρίτων ορίζονται από άλλους οργανισμούς. Αυτός
ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και πρώτου και τρίτου μέρους. Η παρακάτω ενότητα περιέχει πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση των cookies πρώτου και τρίτου μέρους, και συγκεκριμένα, για τα cookies που
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς μάρκετινγκ και συλλογής αναλυτικών στοιχείων.


Google Analytics: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics στην προσπάθειά μας να
κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο και για
να διευκολύνουμε την εμφάνιση διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, οι οποίες
σχετίζονται με το λογαριασμό σας Google και άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε. Οι
πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie του Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του
Ιστοτόπου μεταφέρονται στην Google και αποθηκεύονται από αυτήν. Εάν δεν επιθυμείτε να

παρακολουθείται η δραστηριότητα σας από την Google Analytics σε αυτόν τον Ιστότοπο, μπορείτε
να
επιλέξετε
να
εξαιρεθείτε
χρησιμοποιώντας
αυτόν
τον
σύνδεσμο:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Εικονοστοιχεία, εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (beacon): Εμείς ή οι διακομιστές
διαφημίσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies
ή μη ορατά εικονοστοιχεία ή ιστοφάρους σε αυτόν τον Ιστότοπο για να υπολογίζουμε τον αριθμό
των χρηστών που επισκέπτονται κάποιες σελίδες ή εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη
συλλογή ή τη λήψη πληροφοριών από αυτόν τον Ιστότοπο και το Διαδίκτυο γενικώς. Ενδέχεται να
χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προγράμματα μάρκετινγκ και το
περιεχόμενό μας, καθώς και για να προωθούμε διαφημίσεις σε αυτόν τον Ιστότοπο ή/και σε άλλες
διαδικτυακές τοποθεσίες.



Διαδικτυακή διαφήμιση: Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για την
προβολή διαφημίσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν όταν
αποκτάτε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και άλλους ιστοτόπους, εφαρμογές ή
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με βάση τις πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση
των Υπηρεσιών μας και άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις
συσκευές σας, καθώς και τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, οι
εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να τοποθετούν ή να αναγνωρίζουν ένα μοναδικό cookie στο
πρόγραμμα περιήγησής σας (ακόμη και μέσω της χρήσης των ιστοφάρων (pixel tag), όπως
περιγράφεται παραπάνω). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες,
συνδυαστικά με τις πληροφορίες που συλλέγουν σχετικά με την από μέρους σας ηλεκτρονική
χρήση, ώστε να σας αναγνωρίζουν σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιείτε, όπως το κινητό
τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή σας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την πρακτική αυτή, καθώς και πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν στα
προγράμματα περιήγησης σε επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητές συσκευές στη συγκεκριμένη
συσκευή με την οποία έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου,
επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.aboutads.info και www.networkadvertising.org για να
εξαιρεθείτε από τη συμμετοχή σας σε εφαρμογές για κινητές συσκευές. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε να εξαιρεθείτε στο Twitter, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού
σας και καταργώντας την επιλογή του πλαισίου δίπλα στο στοιχείο "Tailor ads based on
information shared by ads partners" (Προσαρμοσμένες διαφημίσεις βάσει των πληροφοριών που
κοινοποιούνται από συνεργάτες διαφημίσεων).



Σήμανση "Χωρίς παρακολούθηση": Προς το παρόν, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στη
σήμανση "χωρίς παρακολούθηση" των προγραμμάτων περιήγησης, καθώς περιμένουμε τα
αποτελέσματα της εργασίας των ενδιαφερομένων και άλλων μερών για να αναπτύξουμε πρότυπα
ως προς την ερμηνεία της εν λόγω σήμανσης. Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων
υπηρεσιών μας, ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο
διαδίκτυο στην πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστοτόπους που επισκέπτεστε,
συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις

επιλογές σας ως προς τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τις διαδικτυακές σας δραστηριότητές
σας στην πάροδο του χρόνου και στους διάφορους ιστοτόπους τρίτων μερών ή για τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με μια επίσκεψη στις διευθύνσεις www.aboutads.info και
www.networkadvertising.org.

Τρόπος κατάταξης των cookies μας
Κατατάσσουμε τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας σε κατηγορίες βάσει του οδηγού για τα cookies
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, ως εξής:
Cookies που θεωρούνται ως "απολύτως απαραίτητα" ή "Αναγκαία" για τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας αυτού του ιστοτόπου. Αυτά
τα cookies είναι απαραίτητα για να επιτρέπουν στους χρήστες να μετακινούνται σε αυτόν τον ιστότοπο και να χρησιμοποιούν τις
δυνατότητες που διαθέτει.
Cookies "Απόδοσης", τα οποία συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως, για
παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά. Προσδιορίζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με τον ιστότοπό μας,
ανακαλύπτουν ποιες σελίδες φαίνεται να εμποδίζουν τους επισκέπτες τους να αποχωρήσουν από αυτές, ποιες σελίδες δεν
χρησιμοποιούνται συχνά, ποιες σελίδες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φορτώσουν, ποιες σελίδες τείνουν να επισκέπτονται οι
χρήστες και με ποια σειρά. Όλες αυτές οι πληροφορίες μάς βοηθούν να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τον ιστότοπό μας, για να τον
καταστήσουμε πιο χρήσιμο στο χρήστη που θα τον επισκεφθεί ξανά στο μέλλον.
Cookies "Λειτουργικότητας", τα οποία επιτρέπουν σε αυτόν τον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να τα απενεργοποιήσετε μέσω του προγράμματος
περιήγησης που χρησιμοποιείτε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org. Επικοινωνήστε μαζί μας (βλ.
Ενότητα 5) για τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον
ιστότοπο.
Τύποι και
Σκοπός των cookies
κατηγορίες των
cookies

Διάρκεια ζωής των
Επίδραση στο
cookies: μόνιμα ή
απόρρητο
περιόδου λειτουργίας; (χαμηλή/μεσαία/υψηλή)
Ιδίων ή άλλων
κατασκευαστών;

Αναγκαίο για τη

Αναγκαίο για βασικές λειτουργίες αγορών και

Περιόδου λειτουργίας και

Χαμηλή – Οι τεχνικές

συναλλακτική

κρατήσεων, κυρίως για τη διατήρηση πληροφοριών

ιδίων κατασκευαστών

λεπτομέρειες σχετίζονται

λειτουργικότητα

της κατάστασης πλοήγησης και κρατήσεων κατά τη

μόνο με τις απαιτήσεις

(Αναγκαίο και

διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας του

εισόδου και των

Λειτουργικότητα)

προγράμματος περιήγησης. Χωρίς αυτό το cookie

συναλλαγών.

δεν λειτουργεί η διαδικασία κράτησης σε αυτόν τον
ιστότοπο.

Υποστήριξη

Υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες αναζήτησης,

Μόνιμο βάσει του

συναλλακτικής

συναλλαγών και κρατήσεων (βλ. παραπάνω).

προεπιλεγμένου χρόνου

λειτουργικότητας

λήξης του cookie του

(Λειτουργικότητας)

προγράμματος περιήγησης

Συλλογή

Για την αξιολόγηση της χρήσης αυτού του Ιστοτόπου

Μόνιμο βάσει του

αναλυτικών

από το χρήστη και τη σύνταξη αναφορών σχετικά με

προεπιλεγμένου χρόνου

στοιχείων

τη δραστηριότητα του χρήστη. Ένας τρίτος

λήξης του cookie του

πλοήγησης

κατασκευαστής (π.χ. Omniture) αποθηκεύει τις

προγράμματος

Χαμηλή – Μη προσωπική.

Μεσαία – Μη προσωπική

(Απόδοσης)

πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie.

περιήγησης. Ιδίων και

Μπορεί να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες σε

άλλων κατασκευαστών

τρίτους κατασκευαστές όπου απαιτείται από τη
νομοθεσία ή όπου οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται
τις πληροφορίες εκ μέρους, για παράδειγμα, της
Omniture. Τα δεδομένα που συλλέγονται
χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της απόδοσης και
το σχεδιασμό αυτού του Ιστοτόπου.

Ισχύει αυτή η πολιτική για τους συνδεδεμένους ιστοτόπους;
Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Η παρούσα πολιτική για τα cookies
ισχύει μόνο για αυτόν τον Ιστότοπο, οπότε όταν συνδέεστε σε άλλους ιστοτόπους θα πρέπει να διαβάζετε τις δικές
τους πολιτικές για τα cookies.

Πώς ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική για τα cookies;
Αναθεωρούμε τακτικά την πολιτική μας για τα cookies και αναρτούμε τυχόν ενημερώσεις στον ιστότοπό μας.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω εάν έχω απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική για
τα cookies;
Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση για τα cookies ή για τις πληροφορίες που
διατηρούμε σχετικά με εσάς.
Μέσω e-mail: cookiepolicyuk@rci.com
Στο διαδίκτυο επισκεφθείτε τη διεύθυνση:Επικοινωνήστε μαζί μας
Ή επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στη διεύθυνση: RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western
Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ireland T12 W3WR.

