ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η παρούσα πολιτική Cookies εντάσσεται στο πλαίσιο Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου Εταιρείων Mantis ( εφεξής Mantis)
και συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας στον
ιστότοπό μας, για να αντιληφθούμε πώς αλληλεπιδράτε με εμάς και σε
κάποιες περιπτώσεις, για να μπορούμε να σας δείχνουμε εξατομικευμένες
διαφημίσεις, βασισμένες στις συνήθειες σας κατά την πλοήγηση.
Παρακαλώ διαβάστε την παρούσα Πολιτική Cookies, προκειμένου να
αντιληφθείτε λεπτομερώς τα cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό τους
και άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν.

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία είναι εγκατεστημένα
στον υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή μέσω του
προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα μας tsipourokalaitzi.gr. Τα cookies μας βοηθούν να
συλλέγουμε πληροφορίες απαραίτητες για να μετρήσουμε της
αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας μας, να βελτιώσουμε και να
αναβαθμίσουμε το περιεχόμενό της, να την προσαρμόσουμε στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών και για να εκτιμήσουμε την
παρουσία και την εμφάνιση της Mantis σε ιστοσελίδες τρίτων μερών.
Κανένα από τα αρχεία cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας
δεν συλλέγει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά ή από
οποιοδήποτε αρχείο ή έγγραφο του υπολογιστή σας. Για την συλλογή και
την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλώ
επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η
εγκατάσταση και χρήση των cookies ρυθμίζεται ειδικότερα από τον νόμο
(άρθρο 4 παρ. 5 του Νόμου 3471/2006, η οποία ενσωμάτωσε την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy), ο οποίος αναμένεται να
αντικατασταθεί από την Οδηγία (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), στην οποία περίπτωση ενδέχεται να
γίνει αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να

εγκαταστήσει τέτοια cookies, εφόσον εσείς ως χρήστης δίνετε με θετική
ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεσή σας (υπό τους όρους του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679)
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, κατόπιν από σαφή και εκτενή ενημέρωση σχετικά με την
εγκατάσταση, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες απόρριψης για την εμπειρία
του χρήστη, τους σκοπούς της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος
πρόσβασης και τους αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή
μπορεί να δοθεί μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα πλοήγησης
ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, σας παρέχουμε τις ακόλουθες
αναλυτικές πληροφορίες.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies μπορεί να περιέχουν το
είδος του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, το είδος του
υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους επιγραμμικών
υπηρεσιών και άλλων παρόμοιων πληροφοριών. Επιπρόσθετα, το
σύστημα της Ιστοσελίδας του υπολογιστή αυτομάτως συλλέγει
πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και τους
συνδέσμους από ιστοσελίδες τρίτων μερών που μπορεί να επισκέπτεστε
από την ιστοσελίδα μας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies και τον τρόπο διαχείρισης και
διαγραφής αυτών μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

2. Cookies
Οι κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται
www.tsipourokalaitzi.gr είναι οι ακόλουθες:

από

την

Αναγκαία cookies
«Αναγκαία» cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή
σας κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για την
ομαλή λειτουργία του ιστότοπου. Η αποδοχή τους εξασφαλίζει την
βέλτιστη διαδικτυακή εμπειρία του χρήστη κατά την πλοήγηση και
επομένως συνιστάται να τα αποδεχθείτε.

Στατιστικά cookies
Τα στατιστικά cookies μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδρούν
οι χρήστες με την ιστοσελίδα μας, συλλέγοντας και υποβάλλοντας
ανώνυμες πληροφορίες. Αναφέρονται σε cookies τρίτων μερών (Google
Analytics και Google Tag Manager) και ο σκοπός του είναι η στατιστική
ανάλυση των δεδομένων πλοήγησης του χρήστη, τη βελτιστοποίηση της
εμπειρίας κατά την επίσκεψη και την καλύτερη αξιολόγηση των
προωθήσεων που ενεργούμε. Αυτά τα cookies είναι πέρα από τον έλεγχό
μας και διέπονται από την πολιτική cookies κάθε τρίτου μέρους που τα
εγκαθιστά. Οφείλετε να διαβάσετε τις σχετικές πολιτικές για να
διακριβώσετε πώς να τα διαχειριστείτε.

Cookies Εμπορικής προώθησης
Τα cookies εμπορικής προώθησης είναι cookies τρίτων (Google,
Facebook, Contact Pigeon) και στοχεύουν να βελτιστοποιήσουν τις
προωθήσεις μας, βάσει των προτιμήσεων και των επιλογών του χρήστη
και να βελτιστοποιήσουν την διαδικτυακή επίσκεψη και εμπειρία του.
Βάσει των ανωτέρω, παρόλο που ο ιστότοπός μας δεν προβάλει
διαφημίσεις, οι επισκέπτες μας μπορούν να προβάλλουν σχετικό
προωθητικό υλικό σε πλατφόρμες τρίτων.

Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies
Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην
ηλεκτρονική σας συσκευή κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο και
διαγράφονται, όταν αποχωρείτε από αυτόν. Τα μόνιμα cookies
παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως ότου διαγραφούν από εσάς. Ένα
παράδειγμα cookies που είναι χρήσιμο για εμάς ώστε να παρέχουμε τις
υπηρεσίες μας σε εσάς είναι τα cookies που καταγράφουν την
συμπεριφορά σας μέσα στον ιστότοπο, όπως οι επιλογές σας, οι
δημογραφικές τάσεις, τα προϊόντα που βλέπετε και άλλες λεπτομέρειες για
να δημιουργήσουμε ένα ανώνυμο προφίλ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τα
cookies.

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Κύριος
στόχος των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής
σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύουμε τις
προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κ.λπ.) κατά την πλοήγησή και τις
μελλοντικές επισκέψεις σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα
cookies επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την βελτίωση του ιστότοπου,
εκτιμώντας τους αριθμούς και τα πρότυπα χρηστών, προσαρμόζοντας τον
ιστότοπο στα εξατομικευμένα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, βελτιώνοντας
την ταχύτητα αναζήτησης, κ.λπ. Σε κάποιες περιπτώσεις, με την
προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies,
ετικέτες (labels) ή άλλα παρόμοια συστήματα για να αποκτήσουμε
πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε σε εσάς διαφημίσεις
από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων μερών ή με όποιο άλλο
μέσο, βασισμένο στην ανάλυση των συνηθειών σας κατά την πλοήγηση.

4. Πίνακας με τα είδη των Cookies
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα cookies που χρησιμοποιούμε στην
ιστοσελίδα μας, τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τον σκοπό και την
προέλευσή τους:
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5. Πώς να διαχειριστείτε και να διαγράψετε τα cookies
Τα περισσότερα παρέχουν επιλογές σχετικά με τη διαχείριση των cookies.
Αυτές οι επιλογές ποικίλουν αναλόγως το πρόγραμμα πλοήγησης.
Αναλόγως τις επιλογές που προσφέρονται από το πρόγραμμα πλοήγησης,
μπορείτε
να
επιτρέψετε
την
εγκατάσταση
τους,
να
απενεργοποιήσετε/διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα, ή να ενημερώνεστε
όποτε λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση ή τη διαγραφή των
cookies συνήθως παρέχονται στην μενού με την επιλογή «Βοήθεια»,
«Εργαλεία» ή «Επεξεργασία». Μπορείτε επίσης να βρείτε πιο αναλυτικές
οδηγίες στο www.youronlinechoices.com/gr, το οποίο εξηγεί πώς να
ελέγχετε και να διαγράφετε τα cookies στα περισσότερα
προγράμματα πλοήγησης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα
cookies του ιστότοπού μας, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων
ενδέχεται να μειωθεί εν μέρει. Επίσης, η απενεργοποίηση ενός
cookie ή μιας κατηγορίες cookies δεν διαγράφει το cookie από το
πρόγραμμα πλοήγησης.

Εάν προτιμάτε να αποφύγετε την χρήση cookies σε αυτή την σελίδα,
υποκείμενοι στους ανωτέρω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να
απενεργοποιήσετε την χρήση cookies στο πρόγραμμα πλοήγησής
σας και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί σε
αυτό και συνδέονται με τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή αυτή τη λειτουργία για να
αποφύγετε τη χρήση cookies. Μπορείτε, επίσης, να διαχειριστείτε
τις προτιμήσεις σας για τα cookies μέσω του προσωπικού σας
λογαριασμού.

6. Αλλαγές στη χρήση των cookies από εμάς
Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies,
είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
Οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις θα ισχύουν μόλις η
τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπό μας. Την ίδια
στιγμή, θα υπάρχει μια ειδοποίηση αναρτημένη στην αρχική μας

σελίδα για να σας ενημερώσει για την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση,
εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και τις
υπηρεσίας του, έπειτα από κάθε τέτοια τροποποίηση, θα θεωρηθεί
ότι έχετε αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Εάν διαφωνείτε με
τους όρους της Πολιτικής, όπως ενδεχομένως αυτή έχει
τροποποιηθεί, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει να σταματήσετε να
χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό και τις υπηρεσίες που παρέχονται
μέσω αυτού.

7. Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@mantisgroup.gr

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου μας, Παναγιώτη Ρίζου, στην
παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mantisdpo@mantisgroup.gr

