
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου 

1. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε 
ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό 
κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε. 

2. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και 
θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τους εξής σκοπούς: 

i. την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα 
προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε 
εσάς και εμάς, 

ii. τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, και 

iii. την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της 
ZARA ή οποιασδήποτε άλλης μάρκας/εταιρείας που ανήκει στον Όμιλο Inditex 
(δραστηριοποιούμενης στους τομείς της διακόσμησης, της 
κλωστοϋφαντουργίας, των έτοιμων προϊόντων μόδας και των οικιακών ειδών 
και σε άλλους τομείς συμπληρωματικούς των προαναφερθέντων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των καλλυντικών και των δερμάτινων ειδών 
καθώς και στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου), στην οποία παροχή 
πληροφοριών περιλαμβάνεται, όσον αφορά στα προαναφερθέντα προϊόντα, η 
αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS).  

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε 
ό,τι αφορά την αποστολή τέτοιων ενημερώσεων, ανατρέχοντας σε αυτήν την 
ιστοσελίδα στο πεδίο “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ” , όπου έχετε τη δυνατότητα να 
επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από την 
αποστολή ενημερώσεων στο πεδίο “Newsletter”. 

iv. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, 
φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη 
χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι 
οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε 
περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν ή μια δωροκάρτα, τα προσωπικά 
στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα 
χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς: α) διαχείριση της παράδοσης 
ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του αντίστοιχου προϊόντος και β) 
απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε 
εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε. 



v. Εάν έχετε μία Κάρτα Δώρου και θέλετε να επιστρέψετε το εμπόρευμα που 
συσχετίζεται με αυτήν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα 
χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρείχατε μέσω της 
φόρμας επιστροφής, αποκλειστικά και μόνο για: (α) τη διαχείριση του 
αιτήματος και επεξεργασίας της κατ' οίκον παραλαβής του εμπορεύματος, (β) 
τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που σχετίζονται με την Κάρτα Δώρου ή την 
επιστροφή που τυχόν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε, και (γ) την 
επιβεβαίωση της αποδοχής της επιστροφής και την αποστολή μέσω e-mail ή 
άλλων παραπλήσιων ηλεκτρονικών μέσων της Κάρτας Πληρωμής με το ποσό 
της επιστροφής. 

vi. Σε περίπτωση που επιλέξετε να αποθηκεύσετε την κάρτα σας, μας επιτρέπετε 
ρητά να χρησιμοποιήσουμε τα αναφερόμενα στοιχεία ως απαραίτητα για την 
ενεργοποίηση και την ανάπτυξη αυτής της λειτουργίας. Ο κωδικός CVV της 
κάρτας χρησιμοποιείται μόνο για αγορές που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν 
αποθηκεύεται ούτε υπόκειται κατόπιν σε επεξεργασία ως μέρος των στοιχείων 
της κάρτας σας.  
Η συγκατάθεσή σας για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιτρέπει την 
αυτόματη συμπλήρωση των δεδομένων σας σε μεταγενέστερες αγορές, 
συνεπώς δεν θα είναι απαραίτητο να καταχωρείτε τα δεδομένα σας σε κάθε 
νέα διαδικασία, και θα θεωρείται ότι τα στοιχεία θα είναι έγκυρα και θα 
ισχύουν για μεταγενέστερες αγορές.  

Μπορείτε να τροποποιείτε τα στοιχεία των καρτών σας και να ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών ανά πάσα στιγμή, 
μέσω της υποενότητας “Κάρτες” στην ενότητα “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ”. Η ΖΑΡΑ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποθηκεύει και μεταβιβάζει τα δεδομένα των καρτών σας 
σύμφωνα με τις διεθνείς βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας 
για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.  

Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να απαιτεί για λόγους ασφαλείας την 
αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας. Θυμηθείτε ότι η ασφάλεια, όταν κάνετε 
χρήση αυτού του ιστότοπου, εξαρτάται επίσης από τη σωστή χρήση του και 
από τη διατήρηση ορισμένων εμπιστευτικών κωδικών.  

 

3. Η ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με έδρα στην οδό Σταδίου αρ. 59, τ.κ.10551, Αθήνα, ως υπεύθυνη 
επεξεργασίας του αρχείου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από 



την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση funcionlopd@inditex.com, 
υπόψη "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ελλάδα". Αν κρίνεται 
απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του 
διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου. 

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του όρου 2 ανωτέρω, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή 
να μεταβιβάσουμε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει στην μητρική εταιρεία του ομίλου 
Inditex [την “Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex S.A.), εφεξής η “Inditex”] και σε 
ορισμένες άλλες εταιρείες οι οποίες αποτελούν μέρος του ομίλου Inditex 
(δραστηριοποιούμενες στους ως άνω αναφερόμενους τομείς). Δια του παρόντος σας 
ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας και με την παροχή πληροφοριών μέσω της 
παρούσας ιστοσελίδας, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε ή/και να 
μεταβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στις προαναφερθείσες εταιρείες του ομίλου 
Inditex. 

Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε θυγατρικές και 
συνδεδεμένες με την Inditex εταιρείες, τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα 
συλλογής πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους 
υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες (όπως π.χ. 
διακρίβωση απάτης, συλλογή λογαριασμών, εταιρικά προγράμματα και προγράμματα 
ανταμοιβής, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, διαχείριση οικονομικών 
συναλλαγών, υπηρεσίες logistics, μεταφορές, διαχείριση παραγγελιών και υπηρεσίες 
προς τον πελάτη, και/ή ανάλυση των συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας 
προκειμένου να παρέχουμε στους χρήστες μας επαρκείς εγγυήσεις στις συναλλαγές 
αγορών, κλπ) ή που είναι απαραίτητοι για την διαχείριση των αγορών σας. Παρέχοντάς 
μας πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή, άλλως, σε εμάς, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να 
γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως ανωτέρω 
περιγράφεται. Η συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει 
εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, 
οι προμηθευτές μπορούν να είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή 
σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ζώνης. 

5. Ο χρήστης (εσείς) εξασφαλίζει δια του παρόντος ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά 
και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση 
αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, 
ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα 
φέρει ο χρήστης. 



6. Cookies: Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε cookies, μικρά κείμενα αρχείου με 
πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, των οποίων κύριος στόχος 
είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας. 



 

Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies 
Τι είναι τα cookies; 
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την 
περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. 
Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος "τοπικής 
αποθήκευσης" του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies.Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την "Τοπική Αποθήκευση”. 
 
Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο; 
Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της 
εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις 
μελλοντικές επισκέψεις. 
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την 
προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ.  
Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε 
πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο,διαφημίσεις που βασίζονται στην 
ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.  
 
Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο; 
Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα 
στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.  
 
Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies; 
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν 
ως "cookie τρίτων", τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και 
την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα "cookies τρίτων" είναι η λήψη 
στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.   
 
Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο; 
Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο 
πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται 
με αυτόν τον ιστότοπο.  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.  
 
Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies; 
Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση 



κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “ "Προτιμήσεων" ή των "Εργαλείων". Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματός σας. 
 
Ποια συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και για ποιούς σκοπούς; 
Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας πίνακας με τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, μαζί με πληροφορίες 
σχετικά με το σκοπό, τη διάρκεια και τη διαχείριση (από εμάς ή από τρίτους) καθενός από αυτά.  

 

Cookies τεχνικά και εξατομίκευσης: αναγνώρισης, ελέγχου ταυτότητας, περιήγησης, προσαρμογής διασύνδεσης, αγαπημένων… 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά την περίοδο λειτουργίας, ώστε να μη χρειάζεται ο χρήστης να επαναλαμβάνει τη διαδικασία ελέγχου 
ταυτότητας στον ιστότοπο, να επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες της ιστοσελίδας, για την απομνημόνευση των πραγματοποιημένων επιλογών κατά την περίοδο λειτουργίας ή 
σε μεταγενέστερες προσβάσεις, την απομνημόνευση των σελίδων που έχει ήδη επισκεφτεί ο χρήστης, κ.λπ. 

COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Αναγνώριση χρήστη 

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχει επίσης τεχνικά 
δεδομένα της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όπως για παράδειγμα, το χρόνο αναμονής σύνδεσης, το 
αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ. 

Περίοδος 
λειτουργίας Δικά μας 

Αναγνώριση της περιόδου 
λειτουργίας 

Αναγνωρίζει τη σύνδεση http του χρήστη. Είναι κοινά για όλες τις εφαρμογές web και στοχεύουν στην 
αναγνώριση όλων των αιτήσεων του χρήστη σε μια περίοδο συνεδρίας. 

Περίοδος 
λειτουργίας Δικά μας 

Κατάσταση της περιήγησης 
Επιτρέπει να αναγνωρίζεται σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο χρήστης (έναρξη της περιόδου συνεδρίας, 
πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση μιας κύλισης, κατάσταση μιας ψηφοφορίας, κ.λπ.).  

Περίοδος 
λειτουργίας Δικά μας 

Επιλογές του χρήστη 
Αποθηκεύουν τις τιμές πεδίου της περιόδου συνεδρίας που επιλέχτηκαν από το χρήστη, όπως το 
κατάστημα, την γλώσσα, το νόμισμα, τα προϊόντα, το μέγεθος, κ.λπ. 

Περίοδος 
λειτουργίας Δικά μας 

Αγαπημένα και πρόσφατες 
επιλογές 

Επιτρέπει την απομνημόνευση των αγαπημένων επιλογών του χρήστη (των καταστημάτων, για 
παράδειγμα) ή τις πρόσφατες επιλογές (καταστημάτων, προϊόντων, συγκατάθεσης για την εγκατάσταση 
cookies, κ.λπ.) σε μεταγενέστερες προσβάσεις στην ιστοσελίδα. Μόνιμα Δικά μας 

Καλάθι αγορών 
Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το mini καλάθι αγορών, καθώς και των δεδομένων αναγνώρισης του 
χρήστη, οι οποίες συσχετίζονται με το εν λόγω καλάθι. 

Περίοδος 
λειτουργίας Δικά μας 

Πρωτόκολλα 
Επιτρέπει τη διαχείριση των αλλαγών μεταξύ ασφαλούς (πρωτόκολλο https) και μη ασφαλούς (πρωτόκολλο 
http) τομέα 

Περίοδος 
λειτουργίας Δικά μας 

      

Cookies ανάλυσης της περιήγησης 

Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι στο περιεχόμενό του), ώστε να μας παρέχουν στη συνέχεια 
πληροφορίες για τις εν λόγω προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς. 



COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Προέλευση (WC_GASource) 

Χρησιμοποιείται για γίνει γνωστή η προέλευση του χρήστη όταν αυτός φτάνει σε μια σελίδα αυτού του 
ιστότοπου, για παράδειγμα αν φτάσει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος από τις πολλαπλές 
εικόνες των προϊόντων, από την μηχανή εύρεσης ή από μια εξωτερική σελίδα. Μόνιμα Δικά μας 

Google Analytics (__utma, 
__utmb, __utmc, __utmd, 
__utmv, __utmz, _ga...) 

Επιτρέπουν την παρακολούθηση του ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια 
υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις προσβάσεις 
των χρηστών στους ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται για μετέπειτα αναλύσεις 
είναι: αριθμός επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα, ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας 
επίσκεψης του χρήστη, διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα μετέβη ο χρήστης στην ιστοσελίδα, 
web, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποίησε για να φτάσει στην ιστοσελίδα ή σε ποιον σύνδεσμο έκανε 
κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση, κ.λπ. 
Οι ρυθμίσεις αυτών των cookies προκαθορίζονται από την υπηρεσία που παρέχει η Google, γι' αυτό σας 
προτείνουμε να συμβουλευθείτε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google Analytics, 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, για να λάβετε 

περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται (λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, ούτε για την αξιοπιστία των ιστότοπων τρίτων). Μόνιμα Τρίτων 

Optimizely 
(optimizelySegments; 
optimizelyEndUserId 
optimizelyPendingLogEvents; 
optimizelyBuckets…) 

Τα cookies που αναγνωρίζονται με τον τομέα optimizely.com ή www.optimizely.com, μας επιτρέπουν να 
βελτειώνουμε την εμφάνιση, τις ενυπώσεις, τα μηνύματα και γενικά έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν ότι ο 
χρήστης αποκτά μία ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης στον Ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον τρόπο με 
τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες μας. Μερικά από τα αποθηκευμένα στοιχεία προς περαιτέρω 
ανάλυση είναι: ο αριθμός ενημερώσεων της σελίδας που είδε ο χρήστης, πληροφορίες ανά τμήματα 
επισκεπτών, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, η καμπάνια, το είδος κινητών μέσων και όλα τα 
εξατομικευμένα και καθορισμένα τμήματα, κ.λπ. Οι ρυθμίσεις αυτών των  cookies είναι προκαθορισμένες 
από την υπηρεσία που μας προσφέρει ο παροχέας μας Optimizely, Inc., συνεπώς σας προτείνουμε να 

ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του: https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335,  ώστε να λάβετε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται στο: 
https://www.optimizely.com/opt_out. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνες για το 
περιεχόμενο ούτε την αξιοπιστία των ιστότοπων τρίτων). Μόνιμα Τρίτων 

      

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.optimizely.com/
https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335
https://www.optimizely.com/opt_out


Cookies ανάλυσης των αγορών 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή από την οποία γίνεται η αγορά μέσω αυτού του ιστότοπου, με σκοπό να επαληθεύσουμε ότι 
οι εν λόγω συναλλαγές προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις για τους πελάτες. Αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν σε καμία στιγμή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως δεδομένα 
καρτών πληρωμής. 

COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Συσκευή αγοράς (thx_guid) 

Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε, με μοναδικό τρόπο, τη συσκευή (Η/Υ, τηλέφωνο, κ.λπ.) από την οποία 
γίνονται οι αγορές σε αυτήν την ιστοσελίδα, για τη μετέπειτα ανάλυσή τους, με σκοπό να μπορούμε να 
προσφέρουμε στους πελάτες μας επαρκείς εγγυήσεις για τις συναλλαγές αγορών. Οι πληροφορίες που 
περιέχει αυτό το cookie συγκεντρώνονται από μια εξωτερική εταιρεία, την (Cybersource)  η οποία 
πραγματοποιεί τις εν λόγω αναλύσεις. Μόνιμα Τρίτων 

 
Αυτό το πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων θα ενημερώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα καθώς αλλάζουν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. 
Ωστόσο, μερικές φορές κατά την ενημέρωση, ενδέχεται το πλαίσιο πληροφόρησης να σταματήσει να περιλαμβάνει κάποιο cookie, κάποια ετικέτα ή άλλα παρόμοια 
συστήματα, παρ' όλο που θα πρόκειται πάντα για συστήματα 
με τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν πλαίσιο. 

 

 


