
	  

	  

Πολιτική	  για	  τα	  cookie	  	  
	  

Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της 
διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την 
εµπειρία, π.χ. µε την αποµνηµόνευση της επιλογής γλώσσας ή άλλων συγκεκριµένων ρυθµίσεων. 
Επιπλέον, ορισµένα cookie παρέχουν στην BSEU στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη χρήση της 
διαδικτυακής τοποθεσίας της, επιτρέποντάς της εµµέσως να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
προτιµήσεις των επισκεπτών, κάνοντας τις ανάλογες προσαρµογές. Τέλος, τα cookie ενδέχεται να 
σας επιτρέπουν να χρησιµοποιήσετε ορισµένες πρόσθετες δυνατότητες, π.χ. να κάνετε «like» στο 
Facebook, να στείλετε ένα «tweet» µέσω Twitter κλπ.  

 
Τι ακριβώς είναι τα cookie;  

Τα cookie είναι µικρά αρχεία κειµένου που εγκαθιστά στον υπολογιστή σας το πρόγραµµα 
περιήγησης και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στη διαδικτυακή τοποθεσία να σας αναγνωρίζει όταν 
την επισκέπτεστε. Αποτελείται από έναν µοναδικό αριθµό µε τον οποίο µπορεί να σας διακρίνει από 
άλλους επισκέπτες, αλλά δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία. Αυτό σηµαίνει ότι η BSEU δεν µπορεί να 
προσδιορίσει την ταυτότητά σας µε βάση αυτά τα cookie, ούτε να σας αναγνωρίσει όταν 
επισκέπτεστε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. 

 
Χάρη στα cookie, η BSEU µπορεί για παράδειγµα να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που θα 
εµφανιστούν στην οθόνη σας κατά τη διάρκεια της επόµενης επίσκεψής σας στη διαδικτυακή 
τοποθεσία της θα είναι προσαρµοσµένες στις προτιµήσεις σας. Με τη βοήθεια των cookie, η BSEU 
µπορεί επίσης να αναγνωρίσει τις πιο δηµοφιλείς ενότητες της διαδικτυακής τοποθεσίας της, επειδή 
επιτρέπουν στην BSEU να γνωρίζει ποιες σελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες και πόσο χρόνο 
δαπανούν για περιήγηση σε αυτές τις σελίδες. Με βάση αυτά τα συγκεντρωτικά δεδοµένα, η BSEU 
µπορεί να προσαρµόζει τη διαδικτυακή τοποθεσία της ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
προτιµήσεις των επισκεπτών και να προσφέρει µια εµπειρία περισσότερο προσανατολισµένη στον 
πελάτη. Τέλος, τα cookie ενδέχεται να διευκολύνουν ορισµένες εφαρµογές τρίτων, όπως συνδέσεις 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Ποιους τύπους cookie χρησιµοποιούµε; 

Χρησιµοποιούµε δύο τύπους cookie στις διαδικτυακές τοποθεσίες µας: «cookie περιόδου 
λειτουργίας» και «µόνιµα cookie». Τα cookie περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά και παραµένουν 



	  

	  

στον υπολογιστή σας µόνο για όσο διάστηµα περιηγείστε στην ιστοσελίδα. Τα µόνιµα cookie 
παραµένουν στη συσκευή σας και µετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας περιήγησης. 

Χρησιµοποιούµε τα cookie περιόδου λειτουργίας: 

• για να διαφυλάσσουµε την ασφάλεια και να επαληθεύουµε τα στοιχεία σας ενώ 
χρησιµοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία, καθώς πλοηγείστε από σελίδα σε σελίδα, έτσι 
ώστε να µη χρειάζεται να επανεισάγετε τα στοιχεία σας κάθε φορά που εισέρχεστε σε µια νέα 
σελίδα. 

Χρησιµοποιούµε τα µόνιµα cookie: 

• για να σας αναγνωρίζουµε ως µοναδικό χρήστη όταν επιστρέφετε στη διαδικτυακή 
τοποθεσία µας, έτσι ώστε να µη χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία σας πολλές φορές, καθώς 
µετακινείστε ανάµεσα στις σελίδες ή στις υπηρεσίες µας. 

• για να αποµνηµονεύουµε το πώς έχετε προσαρµόσει προσωπικά τη χρήση της διαδικτυακής 
τοποθεσίας, όπως τη γλώσσα που προτιµάτε. 

• για να συλλέγουµε και να ταξινοµούµε ανώνυµες, συγκεντρωτικές πληροφορίες για σκοπούς 
στατιστικής και αξιολόγησης, για να µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε τον τρόπο που οι 
χρήστες χρησιµοποιούν τη διαδικτυακή τοποθεσία και να µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε τη 
δοµή της διαδικτυακής τοποθεσίας µας. 

 Για τον λειτουργικό διαχωρισµό των cookie που χρησιµοποιούµε, ανατρέξτε στον παρακάτω 
πίνακα. 

  

Τύπος cookie Σε τι χρησιµεύουν; Πώς επηρεάζουν το 
προσωπικό σας απόρρητο; 

Απαραίτητο Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα 
για να λειτουργεί σωστά η 
διαδικτυακή τοποθεσία. 
Καθιστούν δυνατή την 
πλοήγηση στη διαδικτυακή 
τοποθεσία µας και τη χρήση των 
δυνατοτήτων της. Για 
παράδειγµα, αυτός ο τύπος 
cookie επιτρέπει στη 

Αυτά τα cookie δεν 
προσδιορίζουν την ταυτότητά 
σας. Οι πληροφορίες 
συλλέγονται και υποβάλλονται 
σε επεξεργασία ανωνύµως. 
 
Αν δεν αποδεχτείτε αυτά τα 
cookie, ενδέχεται να 
επηρεαστεί η απόδοση της 



	  

	  

διαδικτυακή τοποθεσία να 
αποµνηµονεύει τις 
προηγούµενες ενέργειές σας, 
όταν επιστρέφετε σε κάποια 
σελίδα στην ίδια περίοδο 
λειτουργίας. 

διαδικτυακής τοποθεσίας ή 
τµηµάτων της. 

Απόδοσης Αυτά τα cookie µάς βοηθούν να 
βελτιώσουµε την απόδοση των 
διαδικτυακών τοποθεσιών.  
Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά 
µε τον τρόπο που οι χρήστες 
χρησιµοποιούν τη διαδικτυακή 
τοποθεσία, δηλαδή ποιες 
σελίδες επισκέπτονται πιο 
συχνά και αν τους εµφανίζονται 
µηνύµατα σφάλµατος… 

Αυτά τα cookie δεν 
προσδιορίζουν την ταυτότητά 
σας. Οι πληροφορίες 
συλλέγονται και υποβάλλονται 
σε επεξεργασία ανωνύµως. 

Λειτουργικότητας Αυτά τα cookie καταγράφουν τις 
επιλογές που γίνονται από εσάς 
(όπως όνοµα χρήστη, γλώσσα ή 
την περιοχή στην οποία 
βρίσκεται ο χρήστης). Αυτά τα 
cookie µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για την 
αποµνηµόνευση των αλλαγών 
που κάνετε, π.χ. στο µέγεθος 
κειµένου, στις γραµµατοσειρές 
και σε άλλα τµήµατα της 
διαδικτυακής τοποθεσίας που 
µπορούν να προσαρµοστούν. 
Τα δεδοµένα που 
συγκεντρώνονται από τα cookie 
ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν 
από εµάς για να 
παρακολουθούµε τη 
συµπεριφορά των χρηστών και 
για να διαθέτουµε συγκεκριµένο 
περιεχόµενο. 

Οι πληροφορίες που 
συλλέγουν αυτά τα cookie 
ενδέχεται να περιλαµβάνουν 
«πληροφορίες που επιτρέπουν 
την αναγνώριση προσώπων» 
τις οποίες έχετε κοινοποιήσει, 
όπως το όνοµα χρήστη ή την 
εικόνα προφίλ σας. Θα είµαστε 
πάντα σαφείς σχετικά µε τις 
πληροφορίες που συλλέγουµε, 
πώς τις χρησιµοποιούµε και µε 
ποιούς τις µοιραζόµαστε. 
Αν δεν αποδεχτείτε αυτά τα 
cookie, ενδέχεται να 
περιοριστεί η πρόσβαση σε 
ορισµένες λειτουργίες της 
διαδικτυακής τοποθεσίας. 



	  

	  

 

   

Για µια λεπτοµερή λίστα των cookie που χρησιµοποιούνται στις διαδικτυακές τοποθεσίες µας και τις 
λειτουργίες τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνοψη των cookie» παρακάτω. 

 

Πώς λαµβάνουµε τη συγκατάθεσή σας µετά από ενηµέρωση 

Όταν εισέλθετε στη διαδικτυακή τοποθεσία της BSEU για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να 

αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση cookie και θα εµφανιστεί ένας σύνδεσµος προς αυτή την 

πολιτική για τα cookie, για περαιτέρω πληροφορίες. Η λωρίδα ειδοποίησης δεν θα εµφανίζεται πλέον 

στην οθόνη σας κατά τις µελλοντικές επισκέψεις στη διαδικτυακή τοποθεσία, αλλά η επιλογή να 

καταργήσετε τα cookie ή να ανακαλέσετε πλήρως τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookie θα 

παραµένει ανοιχτή για εσάς, µέσω των ρυθµίσεων του προγράµµατος περιήγησης στο Διαδίκτυο 

(ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα «Αντίρρηση»). 

Αντίρρηση 

 

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος περιήγησης για να διαγράψετε τα cookie ή να 

αποτρέψετε την αποθήκευση cookie στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας χωρίς τη ρητή 

συγκατάθεσή σας. Η ενότητα «Βοήθεια» στο πρόγραµµα περιήγησης θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης των ρυθµίσεων cookie σας. Μάθετε πώς γίνεται στο 

δικό σας πρόγραµµα περιήγησης, εδώ: 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
Adobe (προσθήκη για cookie της εφαρµογής 

flash): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/ 

 

Αν δεν θέλετε να συλλέγουµε τα δεδοµένα σας µε το Google Analytics, µπορείτε να εγκαταστήσετε 

το πρόσθετο προγράµµατος περιήγησης για επιλογή απόρριψης του Google Analytics. Αυτό 

απαγορεύει στο JavaScript του Google Analytics που εκτελείται στη διαδικτυακή τοποθεσία µας να 



	  

	  

στέλνει πληροφορίες σχετικά µε εσάς στο Google Analytics. Για να επιλέξετε την απόρριψη της 

ανάλυσης στοιχείων για το Διαδίκτυο, επισκεφτείτε τη σελίδα επιλογής απόρριψης του Google 

Analytics και εγκαταστήστε το πρόσθετο για το πρόγραµµα περιήγησής σας.  Για περισσότερες 

λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκατάσταση και την κατάργηση της εγκατάστασης του πρόσθετου, 

ανατρέξτε στους σχετικούς πόρους βοήθειας για το συγκεκριµένο πρόγραµµα περιήγησης. 

 
 
Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση 
bseu.feedback@bridgestone.eu σχετικά µε αυτό το θέµα. 

Σηµειώστε, ωστόσο, ότι η απενεργοποίηση των cookie ενδέχεται να σας εµποδίσει µερικές φορές 
από τη βέλτιστη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας – ανατρέξτε παραπάνω στην ενότητα «Ποιους 
τύπους cookie χρησιµοποιούµε;». Η BSEU δεν ανταλλάσσει cookie µε διαδικτυακές τοποθεσίες 
τρίτων ή εξωτερικούς προµηθευτές δεδοµένων, µε εξαίρεση τρίτους που συνεργάζονται απευθείας 
µε την BSEU για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακών τοποθεσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, ανατρέξτε 
στην πολιτική απορρήτου µας. 
Ποια δεδοµένα συλλέγονται για ποιους σκοπούς; 

Όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία, η BSEU µπορεί να συλλέγει αυτόµατα τις ακόλουθες 
τεχνικές πληροφορίες (οι οποίες δεν µπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας): το λειτουργικό 
σύστηµα και τον τύπο προγράµµατος περιήγησης, το όνοµα τοµέα κάποιας άλλης διαδικτυακής 
τοποθεσίας που χρησιµοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία, την 
ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, ποιες σελίδες έχετε επισκεφτεί, την ηλικία, το φύλο και τα 
ενδιαφέροντά σας κλπ.  

Αυτά τα δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν αυστηρώς για εσωτερικούς σκοπούς, ειδικότερα 
προκειµένου η BSEU να µελετήσει συνολικά δηµογραφικά δεδοµένα, συµπεριφορές και 
ενδιαφέροντα. Θα επιτρέψουν στην BSEU να προσαρµόσει καλύτερα τη διαδικτυακή τοποθεσία και 
τις εφαρµογές της στις διάφορες ανάγκες και επιθυµίες των επισκεπτών της, γιατί µπορούν να τη 
διευκολύνουν:  
- να υπολογίσει το πλήθος του κοινού και το µοτίβο χρήσης της, 
- να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά µε προτιµήσεις και προσωπικά ενδιαφέροντα, 
- να επιταχύνει τις αναζητήσεις και 
- να σας αναγνωρίζει (ανωνύµως) όποτε επισκέπτεστε την τοποθεσία µας. 

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι, εκτός από την αποµνηµόνευση των ρυθµίσεών σας στη 
διαδικτυακή τοποθεσία της, η BSEU χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που συλλέγονται αποκλειστικά για 



	  

	  

στατιστικά στοιχεία Διαδικτύου στο Google Analytics, γεγονός που σηµαίνει ότι τα δεδοµένα 
χρησιµοποιούνται µόνο συγκεντρωτικά και αυστηρώς για εσωτερικούς σκοπούς. Η BSEU δεν 
συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τους επισκέπτες της και δεν µπορεί να προσδιορίσει 
την ταυτότητά σας µε βάση τα δεδοµένα που συλλέγονται. 

Τι θα συµβεί αν αλλάξει αυτή η Πολιτική απορρήτου;  

Η BSEU ενδέχεται να αλλάξει αυτή την πολιτική οποιαδήποτε στιγµή. Αν συµβεί αυτό, θα 

επισηµανθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία ή/και στις σελίδες των προϊόντων µας, ώστε να 

ενηµερωθείτε ότι θα πρέπει να τη διαβάσετε ξανά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 


