Πολιτική Cookies
Αναθεωρήθηκε 10/06/2019
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον Ιστοχώρο www.planetorplastic-quiz-natgeo-greece.com (o «Ιστοχώρος»), για να συλλέξουμε
πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies,
αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels, web beacons, και gifs, από κοινού «Cookies».
Η παρούσα πολιτική εξηγεί τα διαφορετικά είδη cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστοχώρο και τον τρόπο ελέγχου τους.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Παρακαλούμε προσέξτε στο σημείο
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ» στην κορυφή της παρούσας σελίδας, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα
Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη
Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστοχώρο ή μέσω αυτού του Ιστοχώρου. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες
συλλέγουμε με τη χρήση των Cookies λαμβάνονται, κατόπιν ενημέρωσης, με τη ρητή συναίνεσή σας. Όπου απαιτείται, σας
παρέχουμε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα Πολιτική Cookies σας
βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεσθε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των cookies. Παρακαλούμε δείτε
επίσης την Πολιτική Απορρήτου μας (www.planetorplastic-quiz-natgeo-greece.com/policies), σχετικά με άλλους τρόπους
επεξεργασίας των δεδομένων σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο
fngprivacy-gr@fox.com
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ COOKIE;
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας.
Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν, ή να λειτουργούν καλύτερα και πιο
αποτελεσματικά. Αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, ώστε η ιστοσελίδα να
σας «θυμάται» και απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας).
2. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
Κατωτέρω παραθέτουμε μια λίστα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον Ιστοχώρο.
Cookies Απόδοσης. Τα Cookies απόδοσης τα οποία μερικές φορές αποκαλούνται Cookies ανάλυσης (analytics), συλλέγουν
πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του συγκεκριμένου Ιστοχώρου από εσάς και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο
λειτουργίας του. Για παράδειγμα, τα Cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι πιο συχνά επισκέψιμες σελίδες στην
ιστοσελίδα, μας επιτρέπει να βλέπουμε τα συνολικά μοντέλα χρήσης στον Ιστοχώρο, μας βοηθά να καταγράφουμε
οποιεσδήποτε δυσκολίες αντιμετωπίζετε με τον Ιστοχώρο και μας δείχνει εάν οι διαφημίσεις μας είναι αποτελεσματικές ή όχι.
Cookies Απόδοσης στον παρόντα Ιστοχώρο μπορεί να περιλαμβάνουν:
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Cookies Λειτουργικότητας. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιούμε Cookies λειτουργικότητας. Τα Cookies
Λειτουργικότητας μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε σον Ιστοχώρο μας και να παρέχουμε πιο
εμπλουτισμένες/ενισχυμένες και πιο εξατομικευμένες/α λειτουργίες/χαρακτηριστικά, όπως είναι η προσαρμογή/μορφοποίηση
συγκεριμένης ιστοσελίδας, η απομνημόνευση εάν σας έχουμε ζητήσει να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια και για
άλλες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως η παρακολούθηση ενός video ή ο σχολιασμός σε ένα blog. Όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον Ιστοχώρο μας. Cookies Λειτουργικότητας στον παρόντα
Ιστοχώρο μπορεί να περιλαμβάνουν:
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Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies. Εμείς καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, μπορεί να χρησιμοποιούμε Στοχευμένα ή
Διαφημιστικά Cookies, με σκοπό την προβολή διαφημίσεων που πιστεύουμε ότι σχετίζονται περισσότερο με εσάς και τα
ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούμε στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies, ώστε να περιορίσουμε τη
συχνότητα που βλέπετε την ίδια διαφήμιση στον Ιστοχώρο μας και να μας βοηθήσουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα
των διαφημιστικών μας ενεργειών. Αυτά τα cookies θυμούνται τι έχετε δει/κοιτάξει στον Ιστοχώρο μας και μπορεί να μοιραστούμε
τις πληροφορίες αυτές, με άλλους οργανισμούς, όπως διαφημιστές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοχευμένα
και τα διαφημιστικά cookies και τον τρόπο αποχώρησής σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο
www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
ή
www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
Αποχωρώντας/Διαγραφόμενος από τα στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies τρίτων μερών, δε σημαίνει απαραίτητα ότι δε θα
βλέπετε τις διαφημίσεις μας στους ιστότοπους των τρίτων μερών, μόνο ότι η διαφήμιση αυτή δε θα στοχεύει σε σας, μέσω της
χρήσης cookies τρίτων μερών. Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies στον παρόντα Ιστοχώρο μπορεί να περιλαμβάνουν:
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Flash Cookies. Μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούμε τον AdobeFlash Player προκειμένου να
προβάλουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως video clips ή animation. Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη, Τοπικά
Κοινά Αντικείμενα (Local Shared Objects) (ευρέως γνωστά ως «Flash Cookies») χρησιμοποιούνται για την παροχή λειτουργιών
όπως η απομνημόνευση των ρυθμίσεών σας και προτιμήσεων. Τα Flash Cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας, αλλά
διαχειρίζονται μέσω μιας διεπαφής (interface) διαφορετικής από αυτήν που παρέχεται από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης
στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τα Flash Cookies σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης, με τον
ίδιο τρόπο που θα διαχειριζόσουν τα cookies. Αντιθέτως, μπορείς να έχεις πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης του
προγράμματος Flash, απευθείας από την ιστοσελίδα του Adobe. Η ιστοσελίδα Adobe παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με το πως να διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τα Flash Cookies - δείτε www.adobe.com/security/flashplayer για περαιτέρω
πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα Flash cookies για τον παρόντα Ιστοχώρο, μπορεί
να μην έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως σε περιεχόμενα βίντεο ή σε υπηρεσίες στις
οποίες απαιτείται η υπογραφή σας/να εγγραφείτε.
3. ΠΩΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ;
Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες στον Ιστοχώρο μας.
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες
που αφορούν στις δραστηριότητές σας στον Ιστοχώρο μας και/ή στις διαφημίσεις τις οποίες έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες
αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πολύ πιθανόν να
άπτονται του ενδιαφέροντός σας, με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Οι διαφημιστές τρίτων μερών μπορεί να
χρησιμοποιήσουν επίσης τις πληροφορίες αυτές, για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους. Δεν
ελέγχουμε αυτά τα Cookies και για να απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε Cookies τρίτων μερών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε
στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον έλεγχο των Cookies
στο τμήμα 4 κατωτέρω.
4. ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΩ ΤΑ COOKIES;
Μπορείτε να να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον παρόντα Ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή ενεργοποιώντας τη
σχετική ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα απορρίψετε. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των Flash
Cookies από τον παρόντα Ιστοχώρο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης του Adobe Flash στην ιστοσελίδα
www.adobe.com/security/flashplayer. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε
προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παροχέα στον περιηγητή διαδικτύου,
μέσω του παραθύρου βοήθειας. Μπορεί να θέλετε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι
εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του Ιστοχώρου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο
που προορίζονται.

