
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας http://www.keme-net.com έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και
ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των
υπηρεσιών της. 

Τα  Cookies  αποτελούν  μικρά  αρχεία  προσωρινής  αποθήκευσης  (text  files),  τα  οποία
αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας
στην  ιστοσελίδα  μας,  να  λειτουργεί  απρόσκοπτα  και  χωρίς  τεχνικές  ανωμαλίες,  να
συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να
διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση
του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία
από  τον  φυλλομετρητή  ιστού  σας  (web  browser),  όπως  π.χ.  o  τύπος  και  γλώσσα
φυλλομετρητή, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), και οι ενέργειες
σας στην ιστοσελίδα μας, όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και οι σύνδεσμοι στους
οποίους κάνατε ‘κλικ’.  Τα Cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) δεν προκαλούν βλάβες
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε
αυτούς.  Χρησιμοποιούμε  τα  cookies  για  να  σας  παρέχουμε  πληροφορίες  και  να  μας
επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με
τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. 

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) χρησιμοποιούνται
για να βελτιώσουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων και να παρέχουν πληροφορίες από
την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, όπως ο τύπος
του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα παραπομπής, η διαδρομή στο site,
το domain του ISP (Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου) κλπ. με σκοπό να τους γίνει αντιληπτό
πώς  χρησιμοποιούν  οι  επισκέπτες  έναν  δικτυακό  τόπο.  Τα  cookies  και  οι  παρόμοιες
τεχνολογίες  μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας
ανάγκες  και  να  εντοπίσουμε  και  να  προλάβουμε  απειλές  κατά  της  ασφάλειας  και
καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν
να σας εντοπίσουν προσωπικά.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

- Βασικά Cookies. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να διασφαλίσουμε τον πιο ασφαλή
και  αποτελεσματικό  ιστότοπο.  Αυτά  τα cookies  είναι  απαραίτητα για  την  παροχή των
υπηρεσιών που ζητάνε οι χρήστες.  Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site,
όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την
ηλεκτρονική  πληρωμή.  Χωρίς  αυτά  τα  απαραίτητα  Cookies,  πλήττεται  άμεσα  η  ομαλή
λειτουργία της ιστοσελίδας μας και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης. 

- Cookies Λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την
περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες
υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό
που αναζητάτε. 

- Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι
επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.  Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες
επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά
την πλοήγηση, κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον
επισκέπτη  καθώς  οι  πληροφορίες  είναι  συγκεντρωτικές  και  ως  εκ  τούτου,  ανώνυμες.
Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. 

- Cookies Analytics. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας για να απλοποιήσουμε την
αναζήτηση. Οι πιο χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε για αυτόν τον σκοπό έρχονται
από τα Analytics Cookies και προσδιορίζουν ανώνυμα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες και
πώς περιηγούνται στις σελίδες μας.

http://www.keme-net.com/


Τρίτοι  προμηθευτές,  συμπεριλαμβανομένης  της  Google,  δύναται  να  εμφανίσουν
διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την
ενημέρωσή,  βελτιστοποίηση και  προβολή διαφημίσεων που βασίζονται  σε  προηγούμενη
επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας. 

Η ιστοσελίδα μας  http://www.keme-net.com δύναται επίσης να αξιοποιήσει  τα cookies
από προηγούμενη επίσκεψη σας για επαναληπτικό μάρκετινγκ. 

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google,
πατώντας  εδώ. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome, Firefox,  Edge
κ.λπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς
τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να
μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του. 

Η ιστοσελίδα μας δύναται  να χρησιμοποιεί  τις λειτουργίες  του Google Analytics  για τις
διαφημίσεις  προβολής  (π.χ.,  επαναληπτικό  μάρκετινγκ,  κ.τλ.).  Χρησιμοποιώντας  τις
Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για
διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης
Google. 

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. 

Η ιστοσελίδα μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του
Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

Διατηρούμε  το  δικαίωμα  να  αλλάξουμε  αυτή  την  πολιτική  για  cookies  οποτεδήποτε.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η
αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. 

Διαφημιστές  τρίτων  μερών  και  άλλες  επιχειρήσεις  που  συνεργαζόμαστε  μπορεί  να
χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις
δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων
αποκλεισμού ή περιορισμού τους,  θα βρείτε στις ιστοσελίδες  http://cookiepedia.co.uk/all-
about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
https://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?answer=143465
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.com/settings/ads
https://www.google.com/ads/preferences/
http://www.keme-net.com/
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