Πολιτική Cookies
Τα cookies στον Ιστότοπο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, στο κινητό
σας ή σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας ένας ιστότοπος, όταν τον επισκέπτεστε. Με τα cookies
ο ιστότοπος θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας, όπως
γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης. Με τον τρόπο αυτό,
δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά, που επισκέπτεστε τον
διαδικτυακό τόπο ή πλοηγείστε στις σελίδες του. Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να
αναλύουμε πως χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την
περιήγησή σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον
ιστότοπο www.allaboutcookies.org.
Ποια cookies χρησιμοποιεί η Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε απολύτως απαραίτητα cookies, cookies ανάλυσης και
cookies λειτουργικότητας. Τα cookies, που χρησιμοποιούμε είναι είτε δικά μας είτε τρίτων
μερών. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες δύο (2) κατηγορίες cookies:
•

Τα session cookies (προσωρινά cookies), τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να
εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας.

•

Τα stored cookies (μόνιμα cookies), τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Η διάρκεια παραμονής
τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις
ρυθμίσεις του browser σας.

Στον παρακάτω πίνακα διαχείρισης των ρυθμίσεων cookies θα βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για το ποια cookies είναι session cookies (προσωρινά) και ποια είναι stored
cookies (μόνιμα).
Name
Session Cookies

olympicbrewery-cookies-agreed
olympicage

Stored Cookies

Domain
olympicbrewery.gr
olympicbrewery.gr
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1 day

59136ac90725cd875318d
abf36cc62d3494ec02d60
6bc8e47b10f394d831f14f
oKeEcJivOU4FYGQaBIoHlliwf8kUIB4cdl_lUKkDQ8

2 years _gid

GA1.2.7391766.15814446
87
GA1.2.486931126.158144
4687

Απολύτως απαραίτητα cookies
Αυτά τα cookies είναι αναγκαία, για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας και δεν μπορούν να
απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες, που κάνετε εσείς.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί
σχετικά με αυτά, αλλά μετά, ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα
cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες, που σας ταυτοποιούν.
Όνομα Cookie

Πηγή

Σκοπός

Διάρκεια

olympicbrewery-cookiesagreed

olympicbrewery.gr

1 year

olympicage

olympicbrewery.gr

Αυτό το cookie
χρησιμοποιείται
για αποδοχή του
χρήστη στα
cookies
Cookie που
εγκρίνει την
ηλικία του
χρήστη

1 day

Περαιτέρω
πληροφορίες
Session
cookie

Session
cookie

Cookies ανάλυσης
Τα cookies ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να μετράμε την επισκεψιμότητα και τις πηγές
της στον διαδικτυακό τόπο μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Επίσης,
μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να
βλέπουμε, πως οι επισκέπτες κινούνται μέσα στον ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες, που
συλλέγουν τα cookies αυτά είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες. Εάν δεν
επιτρέψετε στα cookies να είναι ενεργά, δεν θα ξέρετε πότε επισκεφτήκατε τον διαδικτυακό
τόπο μας και δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιδόσεις του.
Όνομα
Cookie

Πηγή

Σκοπός

Διάρκεια

Περαιτέρω Πληροφορίες

Cookies λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να παρέχει βελτιωμένη
λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους
παρόχους, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε
αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν
σωστά.

Όνομα Cookie

Πηγή

Διάρκεια

Σκοπός

Περαιτέρω
Πληροφορίες

Cookies τρίτων μέρων (third-party cookies)
Ορισμένα τρίτα μέρη επίσης τοποθετούν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον
ιστότοπό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων
και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά
τα δεδομένα, για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν την εμπειρία σας
ως επισκέπτη. Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας
και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
και τις πληροφορίες από τα cookies στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους:

Ονομασία cookies

Cookies που τα ονόματά
τους ξεκινούν από _ut*
και _ga, _gid, _gat,
AMP_TOKEN,
_ga_exp,_gac_*.

act, c_user, datr, fr.

Πάροχος
cookies

Σκοπός

Αναλυτικές πληροφορίες

Google
Analytics,
Google
AdWords,
Google
DoubleClick,
Google
Optimize

Πρόκειται για web analytics
cookies, τα οποία παρέχει η
Google Inc. Χρησιμοποιούνται,
για να συλλέγουν πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση του
δικτυακού τόπου από τους
επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε
αυτή την πληροφορία, για να
εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και
δεδομένα, που θα μας
βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον
δικτυακό τόπο μας.

Για να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η
Google τα cookies και τις επιπλέον
πληροφορίες που συλλέγει μέσω του
δικτυακού τόπου μας, διαβάστε την
πολιτική απορρήτου για τις
υπηρεσίες Google
Analytics και DoubleClick/AdWords.
Εάν δεν θέλετε η Google να συλλέγει
αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το opt-out plug in.
Λειτουργεί στους
περισσότερους browser.

Facebook

Το Facebook συλλέγει
πληροφορίες για τον επισκέπτη
για να προσφέρει
προσωποποιημένη διαφήμιση και
στατιστικά στοιχεία για τις
ενέργειες του επισκέπτη στον
δικτυακό τόπο.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική
cookies του Facebook.

Διαφημιστικά cookies
Τα cookies διαφήμισης (ή τα cookies στόχευσης) συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις
συνήθειες περιήγησης, που σχετίζονται με τη συσκευή σας και χρησιμοποιούνται, για να
κάνουν τις διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται,
επίσης, από υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από τρίτους στον Ιστότοπο, όπως κουμπιά "Like"
ή "Share", επιπρόσθετα με την παροχή της ζητούμενης λειτουργικότητας. Τα τρίτα μέρη
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για την αναγνώριση ότι εσείς (ή με μεγαλύτερη
ακρίβεια η συσκευή σας) έχετε επισκεφτεί έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτά τα τρίτα μέρη
τοποθετούν διαφημιστικά cookies τόσο κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο, όσο και κατά τη

χρήση των υπηρεσιών τους και κατά τη διάρκεια πλοήγησης εκτός του Ιστότοπου. Οι πρακτικές
απορρήτου τους παρατίθενται παρακάτω:
•
•
•
•
•

Add This (η υπηρεσία που λειτουργεί με μερικά από τα κουμπιά κοινής χρήσης):
http://www.addthis.com/privacy#.T6j--usS0bw
Πολιτική cookie της αναπαραγωγής βίντεο στο YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=en (Τυπικοί όροι της Google).
Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook:
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
Πολιτική απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/privacy
Η πολιτική cookie του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Μπορείτε να επιλέξετε εξαιρεθείτε από τα διαφημιστικά cookies, που έχουν οριστεί από αυτά
τα τρίτα μέρη στο: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
•
•

Η πολιτική χρήσης των δεδομένων του Facebook:
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
Πολιτική απορρήτου του Twitter:https://twitter.com/privacy

Εκτός από τα cookies που έχουν οριστεί από τρίτους, όπως προαναφέρθηκαν,
χρησιμοποιούνται, επίσης, τα ακόλουθα άλλα cookies διαφήμισης:
Όνομα Cookie

Πηγή

Διάρκεια

Σκοπός

Περαιτέρω Πληροφορίες

Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα («Flash cookies»)
Εκτός από τα παραπάνω cookies, χρησιμοποιούμε στον Ιστότοποτα Τοπικά Κοινόχρηστα
Αντικείμενα, γνωστά και ως «Flash cookies». Αυτά χρησιμοποιούνται, για να βελτιώσουν την
εμπειρία του χρήστη, αποθηκεύοντας, για παράδειγμα, τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις
[όπως τις ρυθμίσεις έντασης και σίγασης και σε σχέση με το περιεχόμενο κινούμενων σχεδίων
στον Ιστότοπο]. Τα Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα είναι παρόμοια με τα cookies του
προγράμματος περιήγησης, αλλά μπορούν να αποθηκεύουν πιο σύνθετα δεδομένα από ένα
απλό κείμενο. Από μόνα τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, όσον αφορά τα δεδομένα στον
υπολογιστή σας. Όπως και άλλα cookies, μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στις προσωπικές
πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει στον ιστότοπο και δεν είναι προσβάσιμες από άλλους
ιστότοπους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Flash cookies ή πώς να τα
απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ εδώ http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-localshared-objects-flash.html.
HTML εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (web beacons)
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ενδέχεται να περιέχουν ένα μοναδικό
εικονοστοιχείο συλλογής στατιστικών στοιχείων, για να μας ειδoποιήσει εάν ανοίχτηκαν τα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και να επαληθεύσουμε τα τυχόν κλικ στους
συνδέσμους εντός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές
τις πληροφορίες, για να προσδιορίσουμε, ποια από τα μηνύματά μας είναι πιο ενδιαφέροντα
για εσάς και να διερευνήσουμε, αν οι χρήστες, που δεν ανοίγουν τα μηνύματά μας ,θέλουν να

συνεχίσουν να τα λαμβάνουν. Το εικονοστοιχείο θα διαγραφεί, όταν διαγράψετε το μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε να γίνει λήψη του εικονοστοιχείου στη συσκευή
σας, θα πρέπει να επιλέξετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς
σε απλό κείμενο και όχι σε HTML. Ορισμένες από τις σελίδες του ιστότοπου μπορεί, επίσης,
να περιέχουν εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων και να μας επιτρέπουν να μετράμε
επισκέπτες, που έχουν δει τις σελίδες μας. Μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε στατιστικές
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν
περισσότερο τους καταναλωτές μας με σκοπό την παροχή πιο εξατομικευμένου περιεχομένου.
Γενικά, δεν χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς
τη συγκατάθεσή σας.
Οι ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags) μπορούν να μοιράζονται με τρίτους, που υποστηρίζουν
άμεσα τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες και την ανάπτυξη ιστότοπων. Για παράδειγμα,
προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας, τρίτα μέρη,
συμπεριλαμβανομένου του Facebook, μπορούν να χρησιμοποιούν cookies, web beacons και
άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης, για να συλλέγουν ή να λαμβάνουν πληροφορίες από τον
Ιστότοπο και αλλού στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, για να
παρέχουν υπηρεσίες μέτρησης και να στοχεύουν τις διαφημίσεις στις δικές τους πλατφόρμες.
Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών
στοχευμένων
διαφημίσεων
από
τρίτα
μέρη
εδώ
(σύνδεση
στο
http://www.aboutads.info/choices και στο http://www.youronlinechoices.eu/).
Χρήση διευθύνσεων IP και ιστολογίων
Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP και τον τύπο του προγράμματος
περιήγησης, για να βοηθήσουμε στη διάγνωση προβλημάτων με το διακομιστή μας, τη
διαχείριση του ιστοτόπου και τη βελτίωση της υπηρεσίας, που σας προσφέρουμε. Μια
διεύθυνση IP είναι ένας αριθμητικός κωδικός, που αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας στο
διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για να συγκεντρώσει
ευρείες δημογραφικές πληροφορίες.
Μπορούμε να εκτελέσουμε αναζητήσεις IP για να προσδιορίσουμε τον τομέα, από τον οποίο
προέρχεστε (π.χ. google.com), ώστε να μετρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δημογραφικά
στοιχεία των χρηστών μας.
Πώς μπορείτε να διαγράψετε τα cookies
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον
browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:
•

Chrome

•

Safari

•

Firefox

•

Internet Explorer

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου
του. Η παρούσα Πολιτική Cookies συμπληρώνεται από την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.

