ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COOKIES
TI EINAI TA COOKIES
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία «κειμένου» που στέλνουν οι σελίδες που επισκέπτεστε στον
υπολογιστή σας, όπου αποθηκεύονται και στη συνέχεια αναδιαβιβάζονται σε αυτές τις
σελίδες την επόμενη φορά που τις επισκέπτεστε. Τα cookies χρησιμοποιούνται για
διάφορους σκοπούς, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τόσο από τον κύριο της σελίδας που επισκέπτεστε όσο και από τρίτους.
Όλη η πληροφόρηση σχετικά με τα cookies που εγκαθίστανται μέσα από τη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα, καθώς και υποδείξεις για τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών προτιμήσεών
σας ως προς αυτά παρατίθενται κατωτέρω.
Cookies που χρησιμοποιούνται από την παρούσα ιστοσελίδα
Η χρήση των cookies από τον κύριο αυτής της ιστοσελίδας, δηλαδή από την ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Μιχαλακοπούλου 91, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων; Για όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 και
την παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006 κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΑ COOKIES ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
•

•
•

- Cookies που σχετίζονται με δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία
της ιστοσελίδας ή είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των ενεργειών που
ζητήθηκαν από τον χρήστη
- Cookies που επιτρέπουν στο χρήστη να αποθηκεύσει τις προσωπικές προτιμήσεις
του ή βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησης
- Cookies στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον κύριο της
ιστοσελίδας για τη συλλογή δεδομένων σε συγκεντρωτική μορφή: (με αναφορά σε
ποιες κατηγορίες ανήκουν, αν είναι session cookies ή άλλων ειδών, τη διάρκεια
παραμονής στη σελίδα).

Δεδομένου ότι τα τεχνικά cookies δεν απαιτούν συγκατάθεση, εγκαθίστανται αυτόματα κατά
την είσοδο στη σελίδα.
COOKIES ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Όλα τα cookies, εκτός από τα τεχνικά που περιγράφονται ανωτέρω, εγκαθίστανται ή
ενεργοποιούνται μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή
του στην ιστοσελίδα. Η συγκατάθεση μπορεί να εκφραστεί με γενικό τρόπο, μέσω του
σύντομου ενημερωτικού cookie banner στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις

ενδείξεις που αναγράφονται σε αυτό το banner (πατώντας το OK ή το κουμπί X; ή
συνεχίζοντας την πλοήγηση, είτε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα ή μέσω ενός
συνδέσμου); ή μπορεί να δοθεί επιλεκτικά, σύμφωνα με τις ενδείξεις που ακολουθούν
κατωτέρω. Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχείο της συγκατάθεσης για επόμενες επισκέψεις.
Ωστόσο, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, είτε στο σύνολό
της ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
COOKIES ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Ο
ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο κύριος αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί cookies συμπεριφορικής διαφήμισης για να
μεταδώσει διαφημίσεις και να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με προωθητικές και
εμπορικές προσφορές σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης
κατά την πλοήγηση. Τα εν λόγω cookies έχουν διάρκεια 1 έτους. Για όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν.
3471/2006 κάντε κλικ εδώ.
Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών των cookies κάνοντας κλικ
στο κουμπί συγκατάθεση παρακάτω, ή συνεχίζοντας την πλοήγηση ή κλείνοντας το
παράθυρο.
Δίνω τη συγκατάθεση μου Δεν δίνω τη συγκατάθεση μου
COOKIES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Επιπλέον, στην παρούσα ιστοσελίδα εγκαθίστανται cookies τρίτων μερών. Μπορείτε να
δώσετε τη συγκατάθεσή σας και να τα αποδεχτείτε όλα με τη συνέχιση της περιήγησης στην
ιστοσελίδα ή κλείνοντας το παράθυρο αυτό.
COOKIES ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα/προτιμήσεις του
χρήστη κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο (OBA).
COOKIES ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ (RE-TARGETING)
Χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες που έχουν προηγουμένως
επισκεφθεί την ιστοσελίδα.
COOKIES ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Χρησιμοποιούνται για τον διαμοιρασμό περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ COOKIES
Χρησιμοποιούνται από τρίτους ακόμη και σε αναλυτική μορφή για στατιστικούς σκοπούς.
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή / και να διαγράψετε τα cookies,
χρησιμοποιώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Οι

χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν ή / και να διαγράψουν μεμονωμένα «μη-τεχνικά»
cookies τρίτων μερών μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA), www.youronlinechoices.eu.
Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και πώς να τα διαχειριστείτε είναι διαθέσιμες στη
διεύθυνση www.aboutcookies.org.
Αν δεν γνωρίζετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που
χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο κουμπί "Βοήθεια" στο πάνω μέρος του παραθύρου του
προγράμματος περιήγησης, το οποίο θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Εναλλακτικά, αν γνωρίζετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κάντε κλικ σε
αυτό για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης cookies.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Προειδοποίηση: Αν δεν επιτρέψετε την χρήση Cookies, είναι πιθανό ορισμένες λειτουργίες
και σελίδες του site να μην λειτουργούν σωστά κατά την περιήγησή σας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
2472/1997 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 3471/2006
Για την επεξεργασία του αίτηματος σας, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με
αυτοματοποιημένα μέσα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων «Bolton Alimentari
SpA», Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO). Τα δεδομένα που ζητούνται είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού. Παράλειψη παροχής τυχόν
λοιπών δεδομένων δεν θα επηρεάσει το δικαίωμά σας να λάβετε την υπηρεσία ή τις
πληροφορίες που ζητήσατε. Επιπλέον, με τη συγκατάθεσή σας, η Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε.
μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού,
διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, για να εκτιμηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών
σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, να διεξάγει μελέτες και έρευνες
αγοράς, να διεξάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δημόσιες σχέσεις και να
επεξεργαστεί στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
είναι: «Cemit Interactive Media» - Corso Giulio Cesare 268, 10154 Τορίνο. Ένας πλήρης
κατάλογος του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων είναι
διαθέσιμος και μπορεί να αποσταλεί, κατόπιν γραπτού αιτήματος προς τον Υπεύθυνο

Επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες χειριστών
δεδομένων που θα τα επεξεργαστούν για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω: στο
προσωπικό των Τμημάτων Τύπου και Συσκευασίας Προϊόντων και στο προσωπικό του
τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4
ν. 3471/2006, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης , τροποποίησης ή διαγραφής των δεδομένων
σας ή αντίρρησης στη χρήση τους για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μέσω γραπτής
επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

