Πολιτική Cookies
1. Τι είναι τα cookies:
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον
υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον
τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό
διάστημα, χωρίς να χρειάζεται πλέον να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που
επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν
πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός
προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν
μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.
2. Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο www.nakasgroup.gr :
Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα www.nakasgroup.gr είναι μόνιμα
cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies).
Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διαγράφονται μετά
το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του browser.
Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας
μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.
Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ορισμένοι συνεργάτες μας (Google)
τοποθετούν, για λογαριασμό μας, cookies (third-party cookies). Με αυτά τα cookies
συλλέγουν δεδομένα για την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα
δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν
στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως επισκέπτη.
3. Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες
συλλέγονται:
Η ιστοσελίδα www.nakasgroup.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως
της λειτουργίας τους:
Απολύτως απαραίτητα/ Βασικά Cookies. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής
σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας
ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική
λειτουργία του ιστότοπου μας.
Cookies στατιστικών χρήσης. Για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιούμε
cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι
επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν
επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
4. Πώς να ελέγξετε τα cookies:
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις
ρυθμίσεις απορρήτου. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών,
ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να
εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να
διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε,
οποτεδήποτε θελήσετε. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση
των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον
τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες
των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία
περίπτωση.
5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσετε και να τα συμπληρώσετε ανά
πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να περιορίσετε την

επεξεργασία τους ή να άρετε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των
cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε το αίτημα σας στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nakasgroup.gr.
6. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που
συλλέγουν τα cookies:
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα
δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
εδώ.
7. Περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση 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/allabout-cookies και http://www.allaboutcookies.org/ .
8. Αλλαγές στην Πολιτική cookies:
Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο
αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε
ισχύ στις 25.5.2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή
έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την
πιο πρόσφατη τροποποίηση.

