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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

 

 

Περιεχόμενα 

 

1. Τι είναι το "cookie" 

2. Πώς ενημερώνεστε 

3. Κάντε την επιλογή σας για τα cookies  

4. Ποιες κατηγορίες cookie χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και για ποιους 

σκοπούς 

5. Αλλαγές στην Πολιτική Cookie 

6. Επικοινωνία 

 

Όταν μεταβαίνετε στον διαδικτυακό μας τόπο, αφού λάβουμε τη συναίνεσή σας στις περιπτώσεις όπου 

απαιτείται, εγκαθιστούμε (εμείς ή οι συνεργάτες μας) στη συσκευή σας διάφορες κατηγορίες cookies 

και άλλες τεχνολογίες που ανιχνεύουν το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας κατά την περίοδο 

ισχύος του εκάστοτε cookie. 

 

Μπορείτε να βρείτε τον διαχειριστή και τον υπεύθυνο του διαδικτυακού μας τόπου στη Δήλωση 

Πολιτικής Απορρήτου. 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την 

παραπάνω πολιτική, προκειμένου να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, καθώς και πώς 

μπορείτε να τα διαχειριστείτε.  

 

1. Τι είναι το "cookie" 

 

Το "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο ο διαδικτυακός μας τόπος ζητά από το πρόγραμμα 

περιήγησής σας να αποθηκεύσει στη συσκευή σας (υπολογιστή, smartphone, tablet κ.λπ.) κατά την 

επίσκεψή σας.  

 

Χάρη στα cookies, ο διαδικτυακός διακομιστής μας μπορεί να σας εμφανίζει ιστοσελίδες που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας, προκειμένου η εμπειρία σας στον διαδικτυακό μας τόπο 

να ταιριάζει περισσότερο στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω πολιτική, 

για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων, τα οποία προέρχονται 

από τομέα διαφορετικό από τον τομέα του διαδικτυακού τόπου που επισκέπτεστε. Ορισμένα cookies 

είναι σημαντικά για τη λειτουργικότητα αυτού του διαδικτυακού τόπου  και ενεργοποιούνται αυτόματα 

όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο. Ορισμένα cookies μας επιτρέπουν να παρέχουμε 

στον χρήστη υπηρεσίες και λειτουργίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του, καθώς και 

να προσαρμόζουμε την εξυπηρέτηση που του παρέχουμε, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη και 

γρήγορη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.    

 

2. Πώς ενημερώνεστε 

 

Όταν μεταβαίνετε στον διαδικτυακό μας τόπο για πρώτη φορά, σας ενημερώνουμε ότι 

χρησιμοποιούμε cookies, μέσω του ενημερωτικού banner "Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας". Αυτό το 

banner σας ενημερώνει σχετικά με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό 

μας τόπο. Στην ενότητα 4 παρακάτω θα βρείτε την περιγραφή κάθε είδους cookie. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα 

σας στον διαδικτυακό μας τόπο, ανατρέξτε στη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου.  

 

3.  Κάντε την επιλογή σας για τα cookies 

 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις cookies", μπορείτε να μεταβείτε στο εργαλείο διαχείρισης 

cookies, ώστε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας για κάθε κατηγορία cookie (εκτός από τα βασικά 

cookies που δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας). 

 

Στην παρακάτω ενότητα θα ενημερωθείτε σχετικά τα cookies που χρησιμοποιούνται στον  διαδικτυακό 

μας τόπο. Αν δεν συμφωνείτε με την εγκατάσταση κάποιου cookie, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε, 

κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται. Αν δεν υπάρχουν απευθείας σύνδεσμοι για την 

απενεργοποίηση κάποιων cookies, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση τους από τις ρυθμίσεις του 

προγράμματος περιήγησης.  

 

4. Ποιες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και για ποιους 

σκοπούς 

  

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες cookies: 

 

- Απαραίτητα cookies 

 

- Cookies μάρκετινγκ 

 

- Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

- Cookies κοινού/απόδοσης 

 

Τα cookies περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά cookies που αποθηκεύονται στο αρχείο cookies του 

προγράμματος περιήγησης, έως ότου ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας του.  

 

Τα μόνιμα cookise παραμένουν στο αρχείο cookies του προγράμματος περιήγησης για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την επιλογή που κάνετε στις ρυθμίσεις 

του προγράμματος περιήγησης. Τα μόνιμα cookies επιτρέπουν τη μεταβίβαση πληροφοριών σε έναν 

διαδικτυακό διακομιστή, κάθε φορά που κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο.  

 

(i) Τα απαραίτητα cookies παρέχουν στους χρήστες μας τη δυνατότητα να πλοηγούνται στον 

διαδικτυακό τόπο και να χρησιμοποιούν τις διάφορες λειτουργίες του. Τα συγκεκριμένα 

cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Χωρίς αυτά τα cookies δεν 

είναι δυνατή, για παράδειγμα, η σύνδεση. 

 

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookies, για: 

 

• Να διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. 

• Να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τόσο πληροφορίες από φόρμες που έχετε 

συμπληρώσει όσο και πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που έχετε επιλέξει 

στον διαδικτυακό μας τόπο. 
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• Να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μεταβαίνετε σε σημεία του διαδικτυακού μας τόπου στα 

οποία έχετε πρόσβαση μόνο εσείς  

• Να προσαρμόζουμε την εμφάνιση του διαδικτυακού μας τόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας 

(γλώσσα, μορφή κ.λπ.). 

• Να εφαρμόζουμε μέτρα ασφάλειας όταν συνδέεστε.  

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να αποκλείει  

συγκεκριμένα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε 

ορισμένες δυσκολίες κατά την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο ή στις σχετικές υπηρεσίες. 

 

Εδώ θα βρείτε την περιγραφή των απαραίτητων cookies που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό μας  

τόπο: 

 

Cookies Σκοποί Χρονικό 

διάστημα 

διατήρησης 

Amazon Web 

Services 

Τα cookies αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να 

κατανείμουμε την επισκεψιμότητα των server, ώστε να 

παρέχουμε όσο το δυνατόν ομαλότερη  εμπειρία στους 

χρήστες. Με έναν εξισορροπητή φορτίου,  διαπιστώνεται 

ποιος server παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 

την εκάστοτε στιγμή. Με τις πληροφορίες που συλλέγουν 

τα συγκεκριμένα cookies δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή 

σας. 

Μόνιμο 

Drupal Αυτά τα cookies αναγνωρίζoυν τον χρήστη και του 

παρέχουν τη δυνατότητα να συνδεθεί, χρησιμοποιώντας 

ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης από τον 

Όμιλο PSA. 

Μόνιμο 

Λήψη συναίνεσης 

από τον Όμιλο PSA 

σύμφωνα με τον 

GDPR 

Αυτά τα cookies καταγράφουν την παρεχόμενη 

συναίνεση, ώστε οι επιλογές των χρηστών να 

απομνημονεύονται για κάθε περίοδο σύνδεσης. 

Μόνιμο 

 

(ii) Τα cookies απόδοσης και παρακολούθησης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας τόπο (μετρήσεις κοινού), καθώς και 

σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών στο διαδίκτυο. Έτσι, μας βοηθούν να βελτιώνουμε 

τις λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου, να βλέπουμε ποιες περιοχές του ενδιαφέρουν 

περισσότερο τους χρήστες μας και να μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα που έχουν οι διαφημιστικές μας καμπάνιες. Όλα αυτά μας δίνουν τη 

δυνατότητα να παρέχουμε στους χρήστες μας τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.   

 

Χρησιμοποιούμε cookies απόδοσης και παρακολούθησης, για: 

 

• Να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου. 

• Να διαπιστώνουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαφημιστικές μας καμπάνιες και 

• Να αξιολογούμε τη μη προσωποποιημένη συμπεριφορά των χρηστών, με σκοπό τη βελτίωση του 

διαδικτυακού μας τόπου. 
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Ορισμένα cookies απόδοσης παρέχονται από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ωστόσο δεν επιτρέπουμε 

να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που περιγράφονται στην παρούσα 

Πολιτική. 

 

Για τη χρήση αυτών των cookies απόδοσης και παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας. 

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου του δεν θα επηρεαστεί, αν δεν επιτρέψετε την τοποθέτηση 

αυτών των cookies.  

 

Εδώ θα βρείτε την περιγραφή των cookies απόδοσης και παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον 

διαδικτυακό μας τόπο: 

 

Cookies Σκοποί Χρονικό 

διάστημα 

διατήρησης  

Αποκλεισμός cookies 

[m] Insights 

Pixel 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Πληροφορίες, 

αναλυτικά στοιχεία, σχεδιασμός με βάση τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών και 

σχεδιασμός μέσων. Τα δεδομένα που 

συλλέγονται παρέχουν στη διαφημιστική 

εταιρεία/στον πελάτη τη δυνατότητα να 

μάθει περισσότερα σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των επισκεπτών. Τα 

δεδομένα αυτά ενδέχεται να 

χρησιμοποιηθούν για επαναληπτικό 

μάρκετινγκ για επαναπροσδιορισμό 

κατηγοριών πελατών ή για δημιουργία 

νέων κατηγοριών πελατών  

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.groupm.c

om/mplatform-

privacy-notice  

Adobe 

Analytics 

Με σκοπό τη συνεχή βελτιστοποίηση του 

υλικού μάρκετινγκ που διαθέτει, η Opel 

χρησιμοποιεί το λογισμικό ανάλυσης 

"Adobe Analytics" και "Google Analytics" 

της Adobe Inc. και της Google αντίστοιχα. 

Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς των 

χρηστών στο διαδίκτυο, σε ό,τι αφορά την 

ώρα και τον τρόπο χρήσης του παρόντος 
διαδικτυακού τόπου, καθώς και τη 

γεωγραφική τοποθεσία όπου γίνεται η εν 

λόγω χρήση. Οι πληροφορίες αυτές 

συλλέγονται μέσω "tracking pixel" ή/και 

cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται 

μέσω των tracking pixel ή/και των cookies 

είναι ανώνυμες και δεν συνδέονται με 

προσωπικά στοιχεία. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.adobe.co

m/privacy/opt-

out.html  

Adobe 

Dynamic Tag 

Managemen 

Σύστημα διαχείρισης ετικετών, το οποίο 

διαχειρίζεται και ενημερώνει ετικέτες (tags) 

και αποσπάσματα κώδικα (code snippets) 

στους διαδικτυακούς τόπους μας και στις 

εφαρμογές για κινητές συσκευές. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.adobe.co

m/privacy/opt-

out.html  

Amazon 

Product Ads 

Η Amazon είναι μια πλατφόρμα ζήτησης 

(DSP) που τελεί υπό τη διαχείριση της 

GroupM Trading Desk. Η Amazon δεν 

λαμβάνει προσωπικά δεδομένα.  Τοποθετεί 

μόνο pixel μετατροπής για τη μέτρηση των 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://services.amazo

n.com/privacy-

policy.html  

https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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μετατροπών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

εφαρμόζει επίσης pixel επαναληπτικού 

μάρκετινγκ. Η Amazon τοποθετεί cookies 

στις συσκευές χρηστών του διαδικτυακού 

τόπου της Opel, ώστε να επιλέγει τις 

καλύτερες διαφημίσεις με βάση την 

πλοήγηση των συγκεκριμένων χρηστών 

στην ιστοσελίδα της Opel και να μετρά τις 

μετατροπές για στατιστικούς σκοπούς 

Bing Ads 

Universal 

Event Tracking 

(UET) 

Αυτά τα cookies μετρούν τα κλικ και τις 

ενέργειες/μετατροπές του διαδικτυακού 

τόπου, ώστε να βελτιστοποιούνται οι 

διαφημιστικές καμπάνιες. Αυτά τα cookies 

παρακολούθησης διαδικτυακών 

διαφημίσεων σας δείχνουν σχετικές 

διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση το τι 

έχετε δει, σε τι έχετε κάνει κλικ και ποιες 

σελίδες του διαδικτυακού τόπου έχετε 

επισκεφτεί. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://privacy.microso

ft.com/en-

us/privacystatement  

Google 

Analytics 

 

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το 

Google Analytics για τη μέτρηση της 

απόδοσης της πλατφόρμας μας. 

Αναγνωρίζουν τον κάθε χρήστη του 

διαδικτυακού τόπου και αποθηκεύουν 

πληροφορίες, όπως τη διάρκεια της 

περιόδου λειτουργίας ή τις σελίδες που 

προβλήθηκαν. Δεν συλλέγονται και δεν 

αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με την 

πραγματική ταυτότητα του χρήστη. 

Μόνιμο 

https://tools.google.co

m/dlpage/gaoptout/ 

  

Google Tag 

Manager 

Σύστημα διαχείρισης ετικετών (tags), το 

οποίο διαχειρίζεται και ενημερώνει ετικέτες 

(tags) και αποσπάσματα κώδικα των 

διαδικτυακών μας τόπων και των 

εφαρμογών για κινητές συσκευές. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.google.co

m/policies/privacy/  

LinkedIn 

Insight 

Πρόκειται για ένα επαγγελματικό κοινωνικό 

δίκτυο, που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με 

την εύρεση εργατικού δυναμικού, την 

εκπαίδευση, τις πωλήσεις και το 

μάρκετινγκ. Συλλέγει διευθύνσεις IP και 

ελέγχει αν οι επισκέπτες του διαδικτυακού 

τόπου είναι μέλη του LinkedIn. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.linkedin.c

om/legal/cookie-policy  

LiveAgent 

 

Αυτά τα cookies σχετίζονται με τεχνολογίες 

της LiveAgent, η οποία παρέχει λειτουργίες 

διαδικτυακής συζήτησης και υποστήριξης 

πελατών. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.liveagent.

com/privacy-policy/  

LivePerson 

 

Αυτά τα cookies σχετίζονται με το 

λογισμικό της LivePerson και ελέγχουν την  

τρέχουσα (ή της τελευταία) ενεργή σελίδα,  

αναγνωρίζουν τους μοναδικούς επισκέπτες 

και τους επισκέπτες που επανέρχονται στις 

σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.liveperson

.com/policies/privacy/  

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.liveagent.com/privacy-policy/
https://www.liveagent.com/privacy-policy/
https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://www.liveperson.com/policies/privacy/
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Matomo (Piwik 

Analytics) 

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας 

τόπο, αποθηκεύουμε: τον διαδικτυακό τόπο 

από τον οποίο μας επισκεφτήκατε, τα 

τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου που 

επισκεφτήκατε, την ημερομηνία και τη 

διάρκεια της επίσκεψής σας, την ανώνυμη 

διεύθυνση IP που χρησιμοποιεί ο 

υπολογιστής σας, πληροφορίες από τη 

συσκευή (τύπος συσκευής, ανάλυση 

οθόνης του λειτουργικού συστήματος, 

γλώσσα, χώρα και τύπος του 

προγράμματος περιήγησης) που 

χρησιμοποιήσατε κατά την επίσκεψή σας, 

καθώς και άλλα στοιχεία. Η επεξεργασία 

αυτών των δεδομένων χρήσης στο 

Matomo Analytics γίνεται για στατιστικούς 

σκοπούς, με στόχο τη βελτίωση του 
διαδικτυακού μας τόπου, αλλά και τον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

περιπτώσεων κατάχρησης. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://piwikpro.de/opt

-out/  

 

(iii) Με τα cookies μάρκετινγκ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να παρέχουμε πιο 

ενδιαφέρουσες προσφορές στους χρήστες μας. Τα cookies επαναληπτικού μάρκετινγκ 

αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη. Μας παρέχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουμε τα 

προϊόντα μας σε χρήστες που ενδιαφέρονται για αυτά, τόσο σε διαδικτυακούς τόπους 

συνεργατών όσο και σε διαδικτυακούς τόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αξιοποιώντας 

μια τεχνολογία των cookies, η εισαγωγή αυτών των διαφημίσεων είναι εντελώς ανώνυμη.   

 

Χρησιμοποιούμε cookies μάρκετινγκ, για: 

 

• Να σας εμφανίζουμε διαφημίσεις που ταιριάζουν περισσότερο στα χαρακτηριστικά σας.  

• Να κοινοποιούμε σε άλλους χρήστες το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου.  

• Να κοινοποιούμε σε άλλους χρήστες τη γνώμη σας σχετικά με το περιεχόμενο του διαδικτυακού 

τόπου. 

 

Αν δεν επιτρέψετε την τοποθέτηση αυτών των cookies, δεν θα βλέπετε στοχευμένες διαφημίσεις,  ενώ 

ενδέχεται να μην μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης και 

άλλους διαδικτυακούς τόπους συνεργατών. 

 

Εδώ θα βρείτε την περιγραφή των cookies μάρκετινγκ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό μας τόπο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://piwikpro.de/opt-out/
https://piwikpro.de/opt-out/
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Cookie Σκοποί 

Χρονικό 

διάστημα 

διατήρησης 

Αποκλεισμός 

cookies 

AppNexus 

Η AppNexus είναι η πλέον προηγμένη 

πλατφόρμα αγοράs διαδικτυακών 

διαφημίσεων σε πραγματικό χρόνο.  

Προσφέρει μια ιδιόκτητη πύλη για 

πρόσβαση σε κορυφαίες πλατφόρμες 

ανταλλαγής διαφημίσεων και ιστοτόπους 

αποθέματος διαφημίσεων, καθώς και 

δυνατότητες υπολογιστικού νέφους για 

ασυναγώνιστη δυνατότητα κλιμάκωσης. Η 

AppNexus τοποθετεί cookies στις συσκευές 

χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Opel, 

ώστε να επιλέγει τις καλύτερες διαφημίσεις 

με βάση την πλοήγηση των συγκεκριμένων 

χρηστών στην ιστοσελίδα της Opel και να 

μετρά τη μετατρεψιμότητα για στατιστικούς 

σκοπούς 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.app

nexus.com/en/c

ompany/platfor

m-privacy-

policy-

de1#choices  

Bing-Microsoft 

Advertising 
 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από τις 

διαφημίσεις της Microsoft για να 

αναγνωρίσουν ανώνυμα τις σελίδες που 

περιηγήθηκε ο επισκέπτης, συμβάλλοντας 

έτσι στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

των καμπανιών μάρκετινγκ που διεξάγουμε 

Μόνιμο 

 

https://about.ad

s.microsoft.com/

en-

us/resources/poli

cies/personalize

d-ads  

DoubleClick 

Η DoubleClick είναι πάροχος τεχνολογιών 

και υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ. 

Εταιρείες απευθύνονται στην DoubleClick, 

προκειμένου να επωφεληθούν από τις 

εξειδικευμένες γνώσεις της στην προβολή 

διαφημίσεων, αλλά και στο μάρκετινγκ 

κοινωνικών μέσων, βίντεο, αναζήτησης και 

συνεργατών, ώστε να αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο το διαδίκτυο. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.goo

gle.com/policies/

privacy/ 

  

DoubleClick 

Floodlight 

Η DoubleClick είναι πάροχος τεχνολογιών 

και υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ. 

Εταιρείες απευθύνονται στην DoubleClick, 

προκειμένου να επωφεληθούν από τις 

εξειδικευμένες γνώσεις της στην προβολή 

διαφημίσεων, αλλά και στο μάρκετινγκ 

κοινωνικών μέσων, βίντεο, αναζήτησης και 

συνεργατών, ώστε να αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο το διαδίκτυο. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.goo

gle.com/policies/

privacy/ 

  

Facebook 

Pixel 

Χάρη στα cookies, το Facebook έχει τη 

δυνατότητα να σας προσφέρει τα προϊόντα 

του και να κατανοεί τις πληροφορίες που 

έχουμε συλλέξει για σας, καθώς επίσης και  

πληροφορίες σχετικά με την, από μέρους 

σας, χρήση άλλων ιστότοπων και 

εφαρμογών, ανεξάρτητα από το αν είστε 

εγγεγραμμένοι ή συνδεδεμένοι. Τα cookies 

που έχουν τοποθετηθεί αποθηκεύουν 

πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες του 

διαδικτυακού μας τόπου μας που 

επισκεφτήκατε και τις διαφημιστικές 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.fac

ebook.com/polic

ies/cookies/  

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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καμπάνιες που προβάλατε ή στις οποίες 

κάνατε κλικ. 

Google Ads 

Το Google Ads είναι το διαφημιστικό 

σύστημα της Google, όπου οι 

διαφημιζόμενοι υποβάλλουν προσφορές 

για συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, 

προκειμένου οι διαφημίσεις τους με 

δυνατότητα κλικ να εμφανίζονται στα 

αποτελέσματα αναζήτησης του Google. Η 

Google αποκομίζει έσοδα από την 

αναζήτηση, καθώς οι διαφημιζόμενοι 

πρέπει να πληρώνουν για τα κλικ στις 

διαφημίσεις τους.  

Τα cookies παρακολούθησης διαδικτυακών 

διαφημίσεων παρακολουθούν την 

αλληλεπίδραση με καμπάνιες και σας 

δείχνουν σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις 

με βάση το τι έχετε δει και σε τι έχετε κάνει 

κλικ, καθώς και  με βάση σελίδες του 

διαδικτυακού μας τόπου που έχετε 

επισκεφτεί. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://www.goo

gle.com/policies/

privacy/ 

  

IgnitionOne 

Η ανάλυση δεδομένων πελατών της 

IgnitionOne παρέχει σε επαγγελματίες 

εταιρικού μάρκετινγκ τη δυνατότητα να 

προσδιορίζουν και να αποτιμούν τους 

πελάτες τους, καθώς και να αλληλεπιδρούν 

μαζί τους. Συγκεκριμένα, παρέχει μία 

πλατφόρμα για την αξιοποίηση δεδομένων 

πελατών μέσω διαφόρων συστημάτων, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματική πολυκαναλική στόχευση 

και εξατομίκευση. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://oo.netmn

g.com/optout.p

hp  

 

Netmining 

Η Netmining είναι πάροχος λύσεων 

στόχευσης προβολής (όπως η 

προσαρμοσμένη στόχευση κοινού, η 

στόχευση επαναληπτικού μάρκετινγκ και η 

στόχευση βίντεο), οι οποίες αξιοποιούν 

δεδομένα πελατών σε πραγματικό χρόνο, 

με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης 

προβολής. Χάρη σε μια μηχανή κατάρτισης 

προφίλ κοινού, η οποία προσδιορίζει τα 

ενδιαφέροντα και την αγοραστική τάση 

κάθε ατόμου, η Netmining παρέχει σε 

εταιρείες τη δυνατότητα να προβάλλουν 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και 

εξατομικευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις, 

σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του πελάτη. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://optout.n

etmng.com/opt

out.php  

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://oo.netmng.com/optout.php
https://oo.netmng.com/optout.php
https://oo.netmng.com/optout.php
https://optout.netmng.com/optout.php
https://optout.netmng.com/optout.php
https://optout.netmng.com/optout.php
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Twitter 

Conversion 

Tracking 

Οι ετικέτες του Twitter παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες του 

διαδικτυακού μας τόπουπου έχετε 

επισκεφτεί, καθώς και πληροφορίες σχετικά 

με διαφημιστικές καμπάνιες που έχετε δει ή 

στις οποίες έχετε κάνει κλικ. 

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://privacy.

microsoft.com/e

n-

us/privacystate

ment 

WyWy 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη 

εξαγωγή αποτελεσμάτων από μία ή 

περισσότερες καμπάνιες, μέσω της πύλης 

TV Squared. Τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από την 

Opel/Vauxhall (και την αντίστοιχη 

διαφημιστική της εταιρεία) για τη μέτρηση 

και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των 

διαφημίσεών της στην τηλεόραση. Τα 

στοιχεία που συγκεντρώνονται είναι 

ανώνυμα.   

Cookies 

περιόδου 

λειτουργίας 

https://tvsquare

d.com/privacy-

policy/  

Xaxis 

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για 

διαφημιστικούς σκοπούς και αποθηκεύουν 

πληροφορίες, όπως τον μοναδικό σειριακό 

αριθμό, τη χρονική ένδειξη δημιουργίας και 

την έκδοση των cookies. 

Μόνιμο 

 

https://www.xaxi

s.com/opt-out/  

 

5. Αλλαγές στην Πολιτική Cookies 

 

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές στην Πολιτική Cookies θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό 

τόπο. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε την Πολιτική Cookies ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

προκειμένου να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές. Σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών θα σας 

ενημερώνουμε και, εφόσον απαιτείται, θα ζητάμε τη συναίνεσή σας. 

 

6. Επικοινωνία 

 

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του ιστοτόπου και του υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων στη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου. 

 

Έκδοση: Οκτώβριος 2019 

 

Για τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας, ανατρέξτε στη σημείωση νομικού περιεχομένου. 

 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tvsquared.com/privacy-policy/
https://tvsquared.com/privacy-policy/
https://tvsquared.com/privacy-policy/
https://www.xaxis.com/opt-out/
https://www.xaxis.com/opt-out/
https://connect.opel.gr/node/17

