ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «www. innovispharma.gr»
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στην εταιρεία INNOVIS PHARMA (εφεξής, η "Εταιρεία" ή "εμείς"), προσπαθούμε να
ανταποκρινόμαστε

στις

ανάγκες

των

επισκεπτών

της

ιστοσελίδας

μας

www.innovispharma.gr («Ιστοσελίδα») χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες
που συλλέγονται μέσω αυτής. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε την
ιδιωτικότητά σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί
προστασίας δεδομένων και απορρήτου.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους,
από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την
προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων
γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής, η "Πολιτική") αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις.
Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, ώστε
να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση
στον ιστότοπό μας αποδέχεστε την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και την
Πολιτική Cookies όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές
τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους
επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας.
Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και / ή
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας και των
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε και τα οποία σχετίζονται με
την παρούσα Πολιτική, όπως κάθε φορά ισχύει. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει
επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση
και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
1. Δεδομένα που συλλέγουμε
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο

και προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο
να μπορούμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται
στην παρούσα Πολιτική.
1.1 Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς
i. Επικοινωνία
Όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε και
διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται
κατωτέρω. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας
παρέχετε, όπως όνομα, επώνυμο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και
αριθμό τηλεφώνου.
iii. Υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης
Όταν υποβάλλετε αιτήματα επικοινωνίας με την Υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης,
συλλέγουμε και διατηρούμε τα στοιχεία που απαιτούνται από ειδική νομοθεσία, καθώς
και όποια άλλα στοιχεία επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε. Ειδικότερα, εφόσον μας τα
γνωστοποιήσετε, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε, ενδεικτικά, τα εξής
δεδομένα:
-

Το όνομα, το επώνυμο και την ιδιότητα του προσώπου που ζητά πληροφορίες
ή αναφέρει περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που ζητά πληροφορίες ή αναφέρει τα
περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών (τηλέφωνο, email)
Τα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς στο μήνυμά σας

1.2 Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα
Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα
δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την
ανταπόκρισή

μας

σε

εσάς.

Ο

τύπος

πληροφοριών

που

συλλέγουμε

με

αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον
υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής,
τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.
Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης
και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης
μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των
ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου
(referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον

αριθμό των “clicks”, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε
ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες
τεχνολογίες παρακολούθησης. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies
παρακάτω.
2. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
Σκοπός

Επεξήγηση

Επικοινωνία

Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας, θα
τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να
σας προσφέρουμε τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες που
ζητήσατε. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη
για την εκτέλεση της ζητηθείσας συναλλαγής.

Υπηρεσία
ασφάλειας
φαρμάκων

Βελτίωση

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για λόγους δημοσίου
συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας και, συγκεκριμένα
για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας
των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή άλλων
σκευασμάτων. Τα στοιχεία που συλλέγονται στα πλαίσια της
υπηρεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης διαβιβάζονται ανώνυμα στις
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας
νομοθεσίας. Όταν συλλέγουμε στοιχεία για λογαριασμό του
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, διαβιβάζονται
κατά κανόνα ανώνυμα στοιχεία στον κάτοχο της άδειας, εκτός εάν
απαιτηθεί από τον κάτοχο της άδειας η διαβίβαση επώνυμων
στοιχείων για λόγους παρακολούθησης του περιστατικού ή βάσει
σύμβασης.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των

παρεχόμενων

υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που

υπηρεσιών

μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την
πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να
βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της. Η επεξεργασία των
δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας να
παρακολουθεί την ανταπόκριση των πελατών στις υπηρεσίες της
και να τις βελτιώνει.

Νόμιμες

Όταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα

υποχρεώσεις

στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα

και αξιώσεις

επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για
τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ενημερωτικά
δελτία

Εφόσον συναινείτε, καταχωρώντας τα στοιχεία σας στο πεδίο για

και την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, θα καταγράψουμε τα

προωθητικό

στοιχεία σας και θα σας στέλνουμε Ενημερωτικά δελτία και

υλικό

ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας.

6. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι
εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους
ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες
πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες
λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας ή/και υπηρεσίες φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα στοιχεία
που συλλέγονται στα πλαίσια της υπηρεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης, διαβιβάζονται
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος και στις αρμόδιες αρχές, βάσει
νόμου ή κανονισμού ή/και σύμβασης. Όταν αυτό είναι απαραίτητο για της σκοπούς της
συγκεκριμένης επεξεργασίας, θα διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε συνδεδεμένες
εταιρείες της Innovis Pharma. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.
7. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας
Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των
δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των
δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή
πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές
απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση.
Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε
ενεργή επικοινωνία και συνεργασία και για 1 έτος από τη διεκπεραίωση του αιτήματός
σας ή τη θέση του στο αρχείο. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται με ασφαλή τρόπο σε
ηλεκτρονική μορφή στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
Τα στοιχεία που συλλέγονται στα πλαίσια της υπηρεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης
διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η άδεια κυκλοφορίας του

προϊόντος και για 10 χρόνια από τη λήξη της. Όταν συλλέγουμε τα στοιχεία σας για
λογαριασμό του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, θα τα διατηρήσουμε
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεργασία μας μαζί του. Μετά τη λήξη της
συνεργασίας μας, τα στοιχεία σας θα διαβιβάζονται στον κάτοχο της άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος και θα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Τα στοιχεία που
συλλέγουμε διατηρούνται σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή και φυλάσσονται με
ασφαλή τρόπο σε εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες
φαρμακοεπαγρύπνησης στην Εταιρεία.

8. Τα δικαιώματά σας
Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.
Έχετε το δικαίωμα:
8.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με
το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους
αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
8.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή
ελλιπή.
8.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η
επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της
Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου
συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον
δικαστικών ή άλλων αρχών.
8.4 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
8.5 Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα
που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε
την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε.
8.6 Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη
συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η
επεξεργασία τους βασίζεται στην συγκατάθεση.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε
να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα στα κάτωθι
στοιχεία επικοινωνίας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω
δικαιώματά σας, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε να σας αποστείλουμε την ειδική
"Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων" και να την υποβάλετε στα στοιχεία
επικοινωνίας μας.
INNOVIS PHARMA
Λεωφόρος Κηφισίας 78,
15125, Μαρούσι
Tηλ.: +30 2162005600
dpo@innovispharma.gr
Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν
παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)
-----------------ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η παρούσα Πολιτική Cookies παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των
Cookies και Παρόμοιων Τεχνολογιών από την Ιστοσελίδα. Περιγράφει επίσης τί είδους
επιλογές μπορεί να έχετε σχετικά με τα Cookies και τις Παρόμοιες Τεχνολογίες.
Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται στους όρους χρήσης
της Ιστοσελίδα και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Συνίσταται να
ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για
οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις. Σχετικές ειδοποιήσεις για ουσιαστικές αλλαγές μπορεί
να εμφανίζονται επίσης στην Ιστοσελίδα. Με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα
συμφωνείται να αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται σε αυτή την
Πολιτική.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού για
να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να
ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες. Σε αυτές

τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την παρούσα Πολιτική Cookies, η
Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας.
Tί είναι cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου – που αποτελούνται συνήθως από γράμματα
και αριθμούς και αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου
(website server).
Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίμονα Cookies» ανάλογα
με τον χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Τα «Cookies
Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε την
Ιστοσελίδα και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το σύστημα περιήγησης
(browser). Τα «Επίμονα cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που
επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο του
συστήματος περιήγησης. Τα «Επίμονα cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα
όταν ανοίξετε το σύστημα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.
Cookies πρώτου μέρους και τρίτων μερών – Ανάλογα με την Ιστοσελίδα ή τον
ιστοχώρο (domain) που εγκαθιστά το cookie, χαρακτηρίζονται τα cookies ως
«πρώτου» ή «τρίτου» μέρους. Τα cookies πρώτου μέρους σε γενικές γραμμές είναι
cookies που εγκαθίστανται από την Ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης – την
Ιστοσελίδα που εμφανίζεται στο παράθυρο URL. Τα cookies τρίτου μέρους είναι
cookies που εγκαθίστανται από έναν ιστοχώρο (domain) διαφορετικό από εκείνον που
επισκέφθηκε ο χρήστης. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί μία Ιστοσελίδα και μία διαφορετική
εταιρεία εγκαταστήσει ένα cookie μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, το εν λόγω cookie θα
είναι τρίτου μέρους.
Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία
περιήγησης. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή χρήση της
Ιστοσελίδας. Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η
απόκτηση στατιστικών στοιχείων (δηλαδή πόσοι επισκέπτες είδαν συγκεκριμένες
σελίδες στην Ιστοσελίδα μας) και η διευκόλυνση της διάδρασής σας με μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μόνο cookies απόδοσης.

Cookies απόδοσης
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την
Ιστοσελίδα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε την
Ιστοσελίδα και την εμπειρία του επισκέπτη. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν
πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Τέτοια cookies συλλέγουν πληροφορίες
αναφορικά με:
•

Σελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται συχνότερα,

•

Προϊόντα και υπηρεσίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των
χρηστών,

•

Συνδέσμους (links) που έχουν επιλέξει οι χρήστες,

•

Μηνύματα λάθους που μπορεί να λάβουν οι χρήστες κατά τη διάρκεια της
περιήγησής τους στην Ιστοσελίδα, κτλ.

Πώς να ελέγχετε τα cookies
Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο
παρέχουν μέσα ελέγχου, τα οποία σας επιτρέπουν να μποκάρετε τα cookies ή να τα
διαγράψετε. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα
περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το
σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατάλληλα προκειμένου να σας ενημερώνει
πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες
του συστήματος περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί.
Εάν χρησιμοποιείτε ποικίλες συσκευές, πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κάθε μία από τις συσκευές σας.
Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να
απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες της Ιστοσελίδας μας ή να λάβετε τις
υπηρεσίες μας μέσω της Ιστοσελίδας μας.
Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείμενα Flash εφαρμογών. Μπορείτε να
μάθετε

περισσότερα

σχετικά

με

τα

αντικείμενα

Flash

εφαρμογών,

συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου και απενεργοποίησης αυτών στην
ιστοσελίδα της Adobe. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με cookies

και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ιστοσελίδες μέσω
συστήματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή άλλων πόρων του διαδικτύου.
Για να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους
υπερσυνδέσμους για να ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας:
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων
μερών:
•

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

•

Cookiepedia: http://cookiepedia.co.uk/

Τί είναι οι παρόμοιες τεχνολογίες;
Οι ετικέτες Pixel, τα web beacons, οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) και
τα clear GIFs (μορφή ανταλλαγής γραφικών) είναι μικροσκοπικά αρχεία που
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πλοήγησης σε μία Ιστοσελίδα και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με cookies. Τα αντικείμενα Flash (τοπικά
κοινόχρηστα αντικείμενα) είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή
σας από μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Flash player της Adobe.
Web beacons και ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts)
Τα Web beacons και οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι άλλες
τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και σε ορισμένα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις.
Web

beacons

(ή

“tags”)

είναι

κομμάτια

κώδικα

προγραμματισμού

που

περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
διαφημίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εμάς ή/και σε τρίτα μέρη που παρέχουν
υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες,
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι διαφημίσεις.

Οι

ενσωματωμένοι

κώδικες

(embedded

scripts)

είναι

κομμάτια

κώδικα

προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας και
μετρούν πώς χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, ποιους
συνδέσμους επιλέγετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την
Ιστοσελίδα μας, να διαμορφώνουμε την Ιστοσελίδα μας στα πιθανά ενδιαφέροντά σας
και για να διενεργούμε έρευνες αγοράς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες
λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, μέσω του συστήματος περιήγησης που
χρησιμοποιείτε (παρακαλούμε αναφερθείτε στη λειτουργία βοήθειας του συστήματος
περιήγησης). Σημειώστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, η
Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
Απόρρητο
Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής,
ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρεί κάθε προηγούμενη έκδοση και υπερισχύει αυτής.
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Το τμήμα με τίτλο
«ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε
η τελευταία αναθεώρηση αυτής της Πολιτική. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα
Πολιτική θα τίθενται σε ισχύ όταν γίνεται διαθέσιμη η αναθεωρημένη Πολιτική στην
ή μέσω της Ιστοσελίδας.
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