
Cookies 

 

Στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε Cookies. 

Η EISNFEUER LTD τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.eisnfeuer.com. Tο παρόν 
σημείωμα σας παρέχει πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα “cookies” καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να 
συλλέξουμε συγκεκριμένες στατιστικές σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας, 
μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε να προσαρμόζουμε 
καλύτερα την ιστοσελίδα μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες της. 
 

Τι είναι τα Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε 
έναν δικτυακό τόπο. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώθούμε, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν 
είστε ένας νέος επισκέπτης, επίσης μας βοηθούν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε 
περισσότερο. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν την διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε 
μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

Web Beacons 

Τα Web beacons (επίσης γνωστά ως Internet tags, pixel tags και clear GIFs) είναι συνήθως διαφανείς εικόνες γραφικών που τοποθετούνται σε μια 
ιστοσελίδα. Τα Web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies προκειμένου να καταγράφουν τις ενέργειες των επισκεπτών στους 
διαδικτυακούς τόπους. 

Διευθύνσεις IP και URLs 

Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός εντοπιστής που χρησιμοποιούν ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές να εντοπιστούν και να επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους στο Διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορούμε να δούμε την διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για 
να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Την πληροφορία αυτή τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσδιορίσουμε τη γενική γεωγραφική θέση της 
συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Την πληροφορία αυτή μπορεί 
να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αλλάξουμε τον τρόπο παρουσίασης της ιστοσελίδας μας ώστε να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας. 

Το URL (Uniform Resource Locator) πρόκειται για τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Την πληροφορία αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε 
ώστε να δούμε ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας. 

 

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε; 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα 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, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα αγαπημένων, χρήση του καλαθιού 
αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να 
προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. 

Τα cookies διαφήμισης όπου χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση 
αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε 
επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε 
εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. 

Τα cookies επιδόσεων και ανάλυσης όπου συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες 
σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, 
ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας 
ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την 
αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί 
να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις 
ιστοσελίδες μας όπως για παράδειγμα https://developers.google.com/analytics/.. 

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies; 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, για να 
λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες. 

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042 - Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677 

https://developers.google.com/analytics/

