Πολιτική για τα Cookies | Pollen Advertising SA

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής
Η Pollen Advertising SA . (Γρανικού 7, 15125, Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. + 30 210 6100255, Fax: + 30 210
56100258 Web: www.pollenadvertising.gr) ("Pollen") είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων σας, καθώς σχετίζονται με τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Η εν λόγω Πολιτική εξηγεί πώς η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, για να παράσχει σαφείς και
σχετικές πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες της σχετικά με το τις επιλογές τους όσον αφορά στον
έλεγχο του τι συμβαίνει όταν αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Η Πολιτική χρησιμοποιεί τον όρο
«cookies» για να αναφερθεί σε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης που βρίσκονται
στα πλαίσια του νόμου (όπως, για παράδειγμα, «Τοπικά Αρχεία Διαμοιρασμού» (Local Shared Objects)» –
που συνήθως αναφέρονται ως «flash cookies», Web beacons ή bugs, συμπεριλαμβανομένων και
transparent clear GIF). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν δεδομένα που θα μπορούσαν να
επιτρέψουν τον εντοπισμό χρηστών/επισκεπτών μέσω της συσχέτισης και της επεξεργασίας τους με άλλα
δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη (όπως, για παράδειγμα, η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain)
και οι αριθμοί καταχώρισης (registration numbers) των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από άτομα που
συνδέονται με την ιστοσελίδα). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Το παρόν έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της Πολιτικής Απορρήτου μας και η
Ειδοποίηση Περί Απορρήτου (Privacy Notice) που περιέχεται σε αυτήν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας e-Privacy 2002/58/EΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ
για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 ("GDPR"), καθώς και κάθε άλλη σχετική Ευρωπαϊκή ή/ και εθνική
διάταξη νόμου και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας
απορρήτου συμπεριλαμβανομένων σχετικών γνωμοδοτήσεων και κατευθυντήριων γραμμών που
εκδίδονται από την τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συνιστούμε, επομένως,
να διαβάσετε επίσης την Πολιτική Απορρήτου μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ευρύτερη
δέσμευση της Pollen Advertising SA για την προστασία των δεδομένων.

Τι είναι τα Cookies;
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σε
προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο (web browsers). Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
και τη λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, τηλέφωνικές και άλλες συσκευές
από ιστότοπους που επισκέπτεστε. Άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που
αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) ή τη συσκευή σας, τα
αναγνωριστικά που σχετίζονται με τη συσκευή σας και άλλο λογισμικό, χρησιμοποιούνται για παρόμοιους
σκοπούς. Σε αυτή την πολιτική, αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις τεχνολογίες ως «cookies».
Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τις ιστοσελίδες λειτουργικές ή για να λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες της. Τα cookies είναι συνήθως
εξειδικευμένα για έναν επισκέπτη-ή μάλλον για τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη στον
ιστότοπο- όπως το πρόγραμμα περιήγησης (web browser) ή το κινητό τηλέφωνο. Τα cookies σας επιτρέπουν
να συνδεθείτε σε μία σελίδα και στη συνέχεια, περιηγηθείτε σε άλλες σελίδες και να παραμείνετε
συνδεδεμένοι. Σας επιτρέπουν να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας, και να
είναι αυτές απομνημονευμένες την επόμενη φορά που θα επιστρέψετε σε αυτήν.
Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθήσουν τις σελίδες που επισκέπτεστε
μεταξύ ιστοτόπων, γεγονός που επιτρέπει στους διαφημιστές να δημιουργήσουν μια εικόνα των
ενδιαφερόντων σας. Στη συνέχεια, όταν μεταβείτε σε έναν ιστότοπο που προβάλλει μία από τις διαφημίσεις

τους, μπορούν να την προσαρμόσουν στα ενδιαφέροντά σας. Αυτό είναι γνωστό ως «συμπεριφορική
διαφήμιση». Σχεδόν όλοι οι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies με κάποιο τρόπο και κάθε σελίδα που
επισκέπτεστε στους εν λόγω ιστοτόπους εγκαθιστά cookies στον υπολογιστή σας και τα λαμβάνει πίσω.
Τα cookies είναι εξαιρετικά χρήσιμα – επιτρέπουν σε σύγχρονες ιστοσελίδες να λειτουργούν με τον τρόπο
που αναμένουν οι χρήστες – με ολοένα αυξανόμενο επίπεδο εξατομίκευσης και πλούσια διαδραστική
λειτουργικότητα. Ωστόσο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να χειραγωγήσουν την εμπειρία σας
στο διαδίκτυο με τρόπους που ενδεχομένως δεν αναμένετε ή να εγκρίνετε. Θα μπορούσε να είναι προς
όφελός σας, ή προς όφελος κάποιου τρίτου- ακόμη και μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με τους οποίους
δεν είχατε ποτέ καμία άμεση επαφή, ή που δεν τους έχετε καν ξανακούσει. Είναι αδύνατο να συμπεράνει
κάποιος απλά εξ όψεως αν τα συγκεκριμένα cookies ωφελούν εσάς ή κάποιον τρίτο. Θα πρέπει να
βασιστείτε στον ιστόστοπο που επισκέπτεστε για να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιεί cookies.
Μάθετε περισσότερα στην Cookiepedia για τα διαφορετικά είδη των cookies, καθώς και άλλες τεχνολογίες
παρακολούθησης

Τύποι Cookies
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι και χρήσεις των cookies, αλλά τα περισσότερα μπορούν να
ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους.
Cookies Ιδίου Μέρους
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός cookie είναι ο «Ιδιοκτήτης» (host) του- αυτό είναι το όνομα του
χώρου (domain) που εγκαθιστά τελικά το cookie. Μόνον ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου (host Domain) μπορεί
να ανακτήσει και να διαβάσει τα περιεχόμενα του cookie αφού εγκατασταθεί αυτό. Εάν το όνομα του
κεντρικού υπολογιστή είναι το ίδιο με το όνομα του χώρου (domain) στη γραμμή διευθύνσεων του
προγράμματος περιήγησης όταν το cookie εγκατασταθεί ή ανακτηθεί, τότε, πρόκειται για «Cookie Ιδίου
Μέρους», όπως τα cookies που εγκαθίστανται από την Pollen στον ιστότοπο pollenadvertising.gr. Τα
Cookies Ιδίου Μέρους εγκαθίστανται ή ανακτώνται από τον ιστότοπο μόνον κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
σας σε αυτόν, επομένως δεν μπορούν κανονικά να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση
δραστηριότητας ή τη διαβίβαση δεδομένων από έναν ιστότοπο σε άλλον. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του
ιστοτόπου μπορεί παρά ταύτα να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και να τα χρησιμοποιεί για να
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ο ιστότοπος στο χρήστη ή οι πληροφορίες που αυτός εμφανίζει.
Cookies Τρίτων Μερών
Εάν ο Ιδιοκτήτης (host) ενός cookie είναι διαφορετικός από αυτόν που εμφανίζεται στην μπάρα του
προγράμματος περιήγησης (browser) όταν μεταφορτώνεται, τότε πρόκειται για «Cookie Tρίτου Μέρους".
Εγκαθίστανται συνήθως σε έναν ιστότοπο μέσω των αρχείων εντολών (scripts) ή των ετικεττών (tags) που
προστίθενται στην ιστοσελίδα. Μερικές φορές αυτά τα αρχεία εντολών (script) θα συνεισφέρουν στη
λειτουργικότητα του ιστοτόπου, όπως στη δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου μέσω κοινωνικών
δικτύων. Για παράδειγμα, επισκέπτεστε έναν ιστότοπο που έχει ένα βίντεο από το YouTube σε μία από τις
σελίδες του. Το βίντεο αυτό έχει συμπεριληφθεί από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας ένα
κομμάτι του κώδικα ο οποίος παρέχεται από το YouTube. Το YouTube θα έχει τη δυνατότητα να θέσει τα
cookies μέσω αυτού του κώδικα, και να γνωρίζει ότι έχετε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο, ή
ακόμα και ότι απλά επισκεφτήκατε τη σελίδα στην οποία βρίσκεται το βίντεο. Η διαδικτυακή διαφήμιση
είναι η πιο κοινή χρήση των Cookies Τρίτων Μερών. Προσθέτοντας τις ετικέτες (tags) τους σε μια σελίδα, η
οποία ενδεχομένως εμφανίζει διαφημίσεις ή όχι, οι διαφημιστές μπορούν να παρακολουθούν ένα χρήστη
(ή τη συσκευή του) σε πολλούς από τους ιστοτόπους που επισκέπτεται. Αυτό τους επιτρέπει να
δημιουργήσουν ένα «συμπεριφορικό προφίλ» του χρήστη, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθεί για να τον στοχοποιήσει με διαδικτυακές διαφημίσεις που βασίζονται γύρω από τα
«υπολογισμένα» ενδιαφέροντά του.

Cookies Περιόδου Χρήσης (Session Cookies)
Τα Cookies Περιόδου Χρήσης (Session Cookies) αποθηκεύονται προσωρινά μόνο στη μνήμη του
προγράμματος περιήγησης (browser) και καταστρέφονται όταν αυτό δε λειτουργεί, παρόλο που επιβιώνουν
κατά την πλοήγηση μακριά από τoν ιστότοπο από τον οποίο προήλθαν. Εάν πρέπει να συνδεθείτε σε έναν
συγκεκριμένο ιστότοπο κάθε φορά που ανοίγετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) και να τον
επισκέπτεστε- τότε ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies Περιόδου Χρήσης (Session Cookies) για την
αποθήκευση των διαπιστευτηρίων σύνδεσής σας. Τα cookies αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
ποικίλους λόγους, όπως για να απομνημονεύουν τι έχει βάλει στο καλάθι αγορών του ένας χρήστης, καθώς
περιηγείται σε έναν ιστότοπο. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, όταν ένας
χρήστης μεταβαίνει στο Internet Banking ή για τη διευκόλυνση της χρήσης του webmail. Πολλοί ιστότοποι
χρησιμοποιούν Cookies Περιόδου Χρήσης (Session Cookies) για βασικές λειτουργίες του ιστοτόπου και για
να διασφαλίσουν ότι οι σελίδες αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) όσο το δυνατόν
γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Αυτά τα Cookies Περιόδου Χρήσης (Session Cookies) λήγουν μετά
από την περίοδο χρήσης (session) του προγράμματος περιήγησης (browser).
Cookies Διαρκείας
Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτά τα cookieς αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε όταν τον
κλείσετε και τον επανεκκινήσετε, μπορεί ακόμα να είναι εκεί. Αποθηκεύονται στη συσκευή των χρηστών
μεταξύ των Περιόδων Χρήσεως (session) του προγράμματος περιήγησης (browser), και επιτρέπουν την
απομνημόνευση των προτιμήσεων ή των ενεργειών του χρήστη σε έναν ιστότοπο (ή σε ορισμένες
περιπτώσεις και σε διαφορετικούς ιστοτόπους). Τα Cookies Διαρκείας δημιουργούνται με ημερομηνία
λήξης. Εάν αυτή η ημερομηνία λήξης επέλθει, καταστρέφονται από τον υπολογιστή. Εάν δεν έχει οριστεί
ημερομηνία λήξης, τότε πρόκειται αυτομάτως για Cookies Περιόδου Χρήσεως (Session Cookies). Η
ημερομηνία λήξης υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αποθηκευτεί ως χρόνος δημιουργίας του Cookie πλέον
ορισμένου αριθμού δευτερολέπτων, ο οποίος καθορίζεται από τον προγραμματιστή που έγραψε τον κωδικό
για το cookie. Ωστόσο, δεν υπάρχει πραγματικό όριο για την ημερομηνία λήξης-έτσι θα μπορούσε τούτη να
οριστεί να είναι 20 χρόνια στο μέλλον. Επιπλέον, εάν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα που εγκατέστησε
το cookie, αυτή μπορεί να τοποθετήσει αυτόματα μια ενημερωμένη έκδοση του cookie στον υπολογιστή
σας- με μια αναθεωρημένη μελλοντική ημερομηνία λήξης. Αν συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα και στη
συνέχεια κλείστε τον υπολογιστή σας, τον επανεκκινήσετε και επιστρέψετε στην ιστοσελίδα
διαπιστώνοντας ότι είστε ακόμα συνδεδεμένοι, τότε χρησιμοποιείται ένα Cookie Διαρκείας για να σας
θυμάται.
Τα Cookies Διαρκείας χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών
καθώς περιηγείστε σε έναν ιστότοπο, και αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τι
αρέσει και τι όχι σε έναν ιστότοπο, ώστε να μπορεί αυτός να βελτιωθεί. Αυτή η πρακτική είναι γνωστή ως
Web Analytics. Δεδομένου ότι η Google άρχισε να παρέχει τη δική της τεχνολογία Analytics χωρίς χρέωση
στους ιδιοκτήτες ιστοτόπων, σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν κάποια μορφή της, αν και υπάρχουν
επίσης υπηρεσίες αντί αντιτίμου που διατίθενται από ανταγωνιστικές εταιρείες της Google. Τα Αnalytics
Cookies είναι ίσως η πιο συνηθισμένη μορφή Cookies Διαρκείας, σε χρήση, σήμερα.

Χρήση Cookies από την Pollen Advertising
Κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας της, η Pollen χρησιμοποιεί Cookies για να προσφέρει υπηρεσίες, για να
βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, καθώς και να δημιουργήσει συγκεντρωτικά στατιστικά για τα δεδομένα
που συλλέγονται για διάφορους λόγους. Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να σας διακρίνουμε από άλλους
χρήστες της ιστοσελίδας, γεγονός, το οποίο μας βοηθά να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την
περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και επίσης μας επιτρέπει να την βελτιώσουμε.
Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι «τεχνικά» και «αναλυτικά» Cookies. Μας επιτρέπουν να
αναγνωρίσουμε και να καταμετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς οι επισκέπτες

περιηγούνται στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί η ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, με το να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες βρίσκουν αυτό
που χρειάζονται εύκολα. Διαβάστε περισσότερα για τα μεμονωμένα αναλυτικά cookies που
χρησιμοποιούμε και πώς να τα αναγνωρίζετε από τον παρακάτω πίνακα.
Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτή την ιστοσελίδα (pollenadvertising. gr)
και για ποιο λόγο.
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πληροφορίες σχετικά

VISITOR_INF
O1_LIVE

Τρίτο
Μέρος

. youtube.com

8 μήνες

Διαφήμιση/στ
όχευση

YSC

Τρίτο
Mέρος

. youtube.com

Περίοδος
Χρήσης
(session)

Απόδοση

_ga

Τρίτο
Μέρος

24 μήνες

Απόδοση

με το πώς ο τελικός
χρήστης χρησιμοποιεί
την ιστοσελίδα και
οποιαδήποτε
διαφήμιση
ενδεχομένως να έχει
δει πριν επισκεφθεί
την εν λόγω
ιστοσελίδα.
Αυτό το cookie έχει
εγκατασταθεί από το
YouTube για να
παρακολουθούνται οι
προτιμήσεις του
χρήστη σε βίντεο
YouTube τα οποία
είναι ενσωματωμένα
σε άλλες ισοστελίδες.
Μπορεί επίσης να
προσδιορίσει αν ο
επισκέπτης της
ιστοσελίδας
χρησιμοποιεί τη νέα ή
παλιά έκδοση της
διεπαφής (interface)
YouTube. Προσπαθεί
επίσης να εκτιμήσει το
εύρος ζώνης
(bandwidth) του
χρήστη σε σελίδες με
ενσωματωμένα βίντεο
YouTube
Αυτό το cookie έχει
εγκατασταθεί από το
YouTube για να
παρακολουθούνται οι
προβολές των
ενσωματωμένων
βίντεο. Καταγράφει
μια μοναδική
ταυτότητα για να
κρατήσει τα
στατιστικά στοιχεία
για τα βίντεο YouTube
που έχει
παρακολουθήσει ο
χρήστης. Λειτουργεί
αναγνωρίζοντας το
πρόγραμμα
περιήγησης (browser)
και τη συσκευή σας.
Αυτό το cookie
σχετίζεται με τη
Google Universal

Google Universal
Analytics

_gat_gtag_U
A_26788284
_1

Τρίτο
Μέρος

_gid

Τρίτο
Μέρος

10 λεπτά
Απόδοση
Google Universal
Analytics

Απόδοση

Analytics-η οποία
αποτελεί σημαντική
επικαιροποίηση της
υπηρεσίας Analytics
που χρησιμοποιείται
συχνότερα της
Google. Αυτό το cookie
χρησιμοποιείται για τη
διάκριση μοναδικών
χρηστών,
αντιστοιχίζοντας έναν
τυχαία
δημιουργούμενο
αριθμό ως
αναγνωριστικό
πελάτη.
Περιλαμβάνεται σε
κάθε αίτηση
ιστοσελίδας
διαδικτυακού τόπου
και χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό
των δεδομένων
επισκεπτών, των
περιόδων χρήσης
(session) και των
εκστρατειών
(campaign) για τις
αναφορές χρήσης
ιστοτόπων. Από
προεπιλογή έχει
οριστεί να λήγει μετά
από 2 χρόνια, αν και
δίνει δυνατότητα
προσαρμογής στους
ιδιοκτήτες
ιστοσελίδων
Αυτό το cookie
σχετίζεται με τη
Google Universal
Analytics, σύμφωνα δε
με τη σχετική
τεκμηρίωση,
χρησιμοποιείται για να
ρυθμίζει το βαθμό
ζήτησης περιορίζοντας
τη συλλογή των
δεδομένων σε
ιστοσελίδες υψηλής
επισκεψιμότητας.
Λήγει μετά από 10
λεπτά.
Αυτό το cookie
σχετίζεται με τη

Google Universal
Analytics

24 ώρες

Περίοδος
χρήσης
(session)
Περίοδος
χρήσης
(session)
Περίοδος
χρήσης
(session)
Περίοδος
χρήσης
(session)

s_gl

Τρίτο
Μέρος

. youtube.com

uncodeAI.
CSS

Ίδιο Μέρος

www.pollenadver
tising.gr

uncodeAI.
εικόνες

Ίδιο Μέρος

www.pollenadver
tising.gr

uncodeAI.
οθόνη

Ίδιο Μέρος

www.pollenadver
tising.gr

uncode_priv
acy
[consent_typ
es]
Ευρύ

Ίδιο Μέρος

www.pollenadver
tising.gr

Τρίτο
Μέρος

. youtube.com

12 μήνες

Περίοδο
λειτουργί
ας

Google Universal
Analytics. Φαίνεται να
πρόκειται για ένα νέο
cookie και από την
Άνοιξη 2017 δεν
υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες από τη
Google. Φαίνεται να
αποθηκεύει και να
ενημερώνει μια
μοναδική αξία για
κάθε επισκεφθείσα
σελίδα
Διαφήμιση/στ
όχευση
Λειτουργικότητ
α
Λειτουργικότητ
α
Λειτουργικότητ
α
Λειτουργικότητ
α

Διαφήμιση/στ
όχευση

Αυστηρώς Απαραίτητα Cookies
Tα Αυστηρώς Aπαραίτητα Cookies βοηθούν να γίνει μια ιστοσελίδα φιλική στο χρήστη, επιτρέποντας
βασικές λειτουργίες, όπως πλοήγηση στις ιστοσελίδες, ασφάλεια, διαχείριση δικτύου και προσβασιμότητα
σε ασφαλείς περιοχές του ιστοτόπου. Συνήθως, εγκαθίστανται μόνο ως απάντηση σε ενέργειες που γίνονται
από εσάς οι οποίες ανάγονται σε αιτήματα υπηρεσιών, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου, η
σύνδεση ή η συμπλήρωση αιτημάτων. Μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε μόνο αλλάζοντας τις ρυθμίσεις
του προγράμματος περιήγησής (browser) σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του
ιστοτόπου. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες.
Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη,
η γλώσσα, οι προτιμήσεις ή η περιοχή σας) για να σας παρέχει μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία στο
Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται επίσης για να επιτρέψουν τη συγκατάθεση στα Cookies σε πολλούς
ιστoτόπους. Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες που μπορεί να είναι ανώνυμες, αλλά μπορεί επίσης
να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες που έχετε γνωστοποιήσει. Εάν δεν αποδεχθείτε αυτά τα
Cookies, η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστοτόπου ενδέχεται να επηρεαστούν και η πρόσβαση σε
περιεχόμενο του ιστοτόπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
Cookie Απόδοσης
Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο,
για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι επισκέπτες, το χρονικό διάστημα που δαπανάται
στο συγκεκριμένο ιστότοπο και αν αποστέλλονται μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies
δεν συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες σας ταυτοποιούν. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα
cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας ενός
ιστοτόπου.
Universal Analytics (Google)
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία Web Analytics που παρέχεται από τη
Google, Inc ("Google"). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου
που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο
οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που παράσχονται από το συγκεκριμένο cookie σχετικά με
τη χρήση του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβαστούν και θα
αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές
τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ισοτόπου, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με
τη δραστηριότητα του ιστοτόπου για τους χειριστές του και παρέχοντας άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη
δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές
τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη
επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP σας
με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχει.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα
περιήγησής (browser) σας. Ωστόσο, σημειώστε ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε σε πλήρη λειτουργικότητα αυτόν τον ιστότοπο. Με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου,
συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που
αναφέρονται παραπάνω.
Διαβάστε περισσότερα στο Google Analytics Επισκόπηση Απορρήτου και προστασία των δεδομένων
Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από την Google Analytics σε όλους τους ιστοτόπους
επισκεφθείτε https://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout
(συμβατό με Chrome, Internet Explorer 8 – 11, Safari, Firefox και Opera) .
YouTube Cookies
Στον ιστότοπό μας, ενσωματώνουμε βίντεο από το επίσημο κανάλι μας στο YouTube: "pollenadvertising",
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία βελτιωμένης προστασίας (privacy enhanced mode) προσωπικών
δεδομένων του YouTube. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορούμε να εγκαταστήσουμε cookies
στον υπολογιστή σας μόλις κάνετε κλικ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του YouTube, αλλά το
YouTube δεν θα αποθηκεύσει προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα cookies για
αναπαραγωγή ενσωματωμένων βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε cookies για να
παρακολουθήσούμε τη συμπεριφορά θέασης βίντεο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη θέαση
ενσωματωμένων βίντεο για να εξατομικευθεί η εμπειρία της θέασης. Αντ ' αυτού, οι προτάσεις βίντεο είναι
συναφείς και σχετίζονται με το τρέχον βίντεο που αναπαράγεται. Τα βίντεο YouTube που αναπαράγονται

σε λειτουργία βελτιωμένης προστασίας (privacy enhanced mode) δεν θα επηρεάσουν την εμπειρία
περιήγησης του θεατή στο YouTube.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα πληροφοριών ενσωμάτωσης βίντεο του YouTube.
Cookies Στόχευσης/Διαφήμισης
Αυτά τα Cookies εγκαθίστανται μέσω του ιστοτόπου μας από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες.
Προσθέτοντας ετικέτες (tags) σε μια σελίδα, οι διαφημιστές μπορούν να παρακολουθούν ένα χρήστη ή τη
συσκευή του σε διαφορετικούς ιστοτόπους. Αυτό βοηθά στην οικοδόμηση ενός προφίλ του χρήστη με βάση
τις συνήθειές του, έτσι ώστε τα μηνύματα να στοχεύουν καλύτερα στα ενδιαφέροντα του. Αυτά τα cookies
μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να οικοδομήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων
σας και να σας προβάλουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους. Λειτουργούν ως μοναδικά
αναγνωριστικά του προγράμματος περιήγησης (browser) και της συσκευής σας.

Πώς μπορώ να αλλάξω τις προτιμήσεις των Cookies;
Ορισμένα cookies είναι απολύτως αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου και δεν
απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη, όπως αυτά που διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο μιας σελίδας
φορτώνει γρήγορα και αποτελεσματικά, με τη διανομή του φόρτου εργασίας σε πολλούς υπολογιστές ή
όπως αυτά που παρέχουν ασφάλεια.
Άλλα cookies εξακολουθούν να είναι εύλογα, απαραίτητα ή σημαντικά, αλλά δεν είναι αυστηρά ουσιώδη
και, ως εκ τούτου, απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη. Για αυτά τα cookies (π.χ. απόδοση και
λειτουργικότητα, διαφήμιση/στόχευση), ζητάμε τη συγκατάθεσή σας (με το κουμπί "Αποδέχομαι" ) ή μέσω
του εργαλείου "Απόρρητο " ή των ρυθμίσεων cookies του προγράμματος περιήγησης (browser) πριν τα
εγκαταστήσετε στη συσκευή σας.
Εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα πρέπει
να τροποποιήσετε τις Προτιμήσεις σας για τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις Προτιμήσεις των Cookies
σας, οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το εργαλείο «Απόρρητο». Χρησιμοποιώντας το εργαλείο,
μπορείτε να κάνετε κλικ στα διαθέσιμα πλαίσια για να επιλέξετε ή να απορρίψετε μια κατηγορία cookies
και στη συνέχεια να «Aποθηκεύσετε τις Προτιμήσεις σας». Ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε τη σελίδα σας
για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις σας.
Εναλλακτικά, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) στο διαδίκτυο επιτρέπουν κάποιον
έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (browser). Αυτές οι
ρυθμίσεις βρίσκονται συνήθως στο μενού «πιλογές» (Options) ή «Προτιμήσεις» (Preferences) του
προγράμματος περιήγησης (browser) σας στο διαδίκτυο.
Παρακαλώ σημειώστε ότι η απενεργοποίηση ή αποκλεισμός ορισμένων ή όλων των κατηγοριών cookies θα
επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου και μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση και την εμπειρία σας
στην ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε.
Οι Προτιμήσεις σας για τα Cookies περιορίζονται μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο και όχι σε άλλους ιστοτόπους
τρίτων μερών ή σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να φέρουν υπερσυνδέσεις (hyperlinks) για την
παρούσα ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούνται από
αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου ή την Πολιτική
Cookies των εν λόγω δικτυακών τόπων.
Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:
•

Google Chrome

•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Microsoft Internet Explorer

•

Opera

•

Apple Safari

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης (browsers), επισκεφθείτε τον
ιστότοπο του προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης (browser).
Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση της Google Analytics σε όλους τους ιστοτόπους, επισκεφθείτε
http://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout.

Κυκλοφορία και αποθήκευση δεδομένων
Τα δεδομένα που αφορούν στους χρήστες του ιστοτόπου δεν θα αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από τις προαναφερόμενες ημερομηνίες λήξης για κάθε τύπο cookie, εκτός από ενδεχόμενη
περίπτωση ανάγκης ελέγχου ηλεκτρονικών εγκλημάτων που βλάπτουν τον ιστότοπο σύμφωνα με το ισχύον
νομικό πλαίσιο. Καμία πληροφορία που προέρχεται από την υπηρεσία διαδικτύου δεν θα κοινοποιηθεί ποτέ
ή θα διαβιβαστεί σε άγνωστους παραλήπτες.

Αλλαγές Πολιτικής για τα cookies
Η Πολιτική για τα cookies του ιστοτόπου μας μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά, οπότε συνιστάται να
συμβουλεύεστε το παρόν έγγραφο κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο, προκειμένου να
ενημερώνεστε δεόντως για τυχόν αλλαγές στη χρήση των cookies μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που εγκαθίστανται μέσω αυτού του ιστοτόπου,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Απορρήτου μας στο Privacy@pollenadvertising.gr. Για
οποιαδήποτε άλλη γενική απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Pollen@pollenadvertising.gr.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookies έχουν εγκατασταθεί,
επισκεφθείτε www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org.

Τελευταία αναθεώρηση: 15 Μαρτίου 2020

