Πολιτική Aπορρήτου
Αναθεωρήθηκε 10/06/2019
Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;
H FOX NETWORKS GROUP GREECE A.E., η οποία εδρεύει Φραγκοκλησιάς 7 ΤΚ 15125, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα (εφεξής
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας») είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας FNGPrivacy_GR@fox.com
2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε (εφεξής τα «Δεδομένα») και τα οποία
συλλέγονται κατά τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό του National Geographic «Planet or Plastic» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
Τα Δεδομένα περιλαμβάνουν (α) Ονοματεπώνυμο (β) E-mail (γ) Τηλέφωνο Επικοινωνίας
3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;
Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς: (α) για τη συμμετοχή σας
στον Διαγωνισμό καθώς και για την παράδοση/παραλαβή του προβλεπόμενου δώρου σε περίπτωση που κερδίσετε, (β) για τη
διαχείριση του Διαγωνισμού και για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη νομοθεσία ή/και με ενδεχόμενες εντολές των αρμοδίων αρχών (οι σκοποί υπό α) και β) ορίζονται από κοινού ως οι
«Συμβατικοί Σκοποί») και (γ) με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters)
σχετικά με ενδεχόμενους μελλοντικούς διαγωνισμούς και εν γένει με τις δραστηριότητες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, (εφεξής
«Σκοποί Marketing»).
4. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας απαιτείται για την εκπλήρωση των Συμβατικών Σκοπών, καθώς είναι απαραίτητη για τη
συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό καθώς και για την παράδοση/παραλαβή του δώρου σας εφόσον κερδίσετε, στην περίπτωση α
της ενότητας 3 ανωτέρω και για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκ του νόμου στην περίπτωση β της ενότητας 3 ανωτέρω. Η
επεξεργασία για Σκοπούς Μάρκετινγκ είναι προαιρετική. Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, δεν μπορείτε να λάβετε τις γενικές μας
επικοινωνίες μάρκετινγκ ή επικοινωνίες που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα 8 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
5. Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικών και φυσικών μέσων και προστατεύονται με επαρκή μέτρα
ασφαλείας που διασφαλίζουν το απόρρητο των Δεδομένων και τα προστατεύουν από μη επιτρεπτή πρόσβαση.
6. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Τα Δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται
ανωτέρω. Για τους Συμβατικούς Σκοπούς τα Δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν και στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων, οι οποίοι
εκτελούν δραστηριότητες ουσιαστικής σημασίας και που συνδέονται με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και, εντός των ορίων που αναφέρονται στην ενότητα 7 κατωτέρω, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σε: (i)
παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων οργανωτικών πρακτορείων
νικητών επάθλων, γραφείων φορολογικών και νομικών συμβούλων, (ii) παρόχους υπηρεσιών IT ή αποθήκευσης , (iii) εταιρίες
ομίλων. Τα Δεδομένα μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν για σκοπούς που συνδέονται με το έννομο συμφέρον της επιχείρησης
σε (i) φορολογικούς και νομικούς συμβούλους, (ii) εταιρίες που αποκτούν ολόκληρη ή μέρος της επιχείρησής μας, πιθανούς
αγοραστές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εταιριών που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, αποσυγχωνεύσεις ή άλλες
εταιρικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπως επίσης και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
συνδεομένων με αυτές τις συναλλαγές και (iii) αρμόδιες αρχές. Τα Δεδομένα μπορεί τέλος να κοινοποιηθούν για τους Σκοπούς
Μάρκετινγκ σε εταιρίες ομίλων και παρόχους υπηρεσιών. Οι ομάδες που αναφέρονται ανωτέρω μπορούν να λειτουργούν, όπως
απαιτείται, ως εκτελούντες την επεξεργασία ή ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η επικαιροποιημένη λίστα των
εξωτερικών εκτελούντων την επεξεργασία είναι διαθέσιμη στην έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και μπορεί να ζητηθεί
επικοινωνώντας με αυτόν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας FNGPrivacy_GR@fox.com
7. Τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται στο εξωτερικό;
Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), διασφαλίζουμε
αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων με αυτό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η διαβίβαση
πραγματοποιείται μόνον εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες εγγυήσεις:
– Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες, για τις οποίες η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζουν
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. την επίσημη Ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: “Adequacy decisions” (ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimensiondata-protection/adequacy-decisions_en).
– Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός της ΕΕ που δεν
καλύπτονται από απόφαση επάρκειας, κάνουμε χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται
από την Επιτροπή και οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που απολαμβάνουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. την επίσημη Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ Standard
contractual clauses for data transfers between EU and non-EU countries” σε (ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).
– Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους που εδρεύουν στις ΗΠΑ, διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς μόνο εφόσον έχουν ενταχθεί
στο μητρώο της “Privacy Shield”. Σύμφωνα με τη με αριθμό 2016/1250 εκτελεστική απόφαση στις Επιτροπής στις 12ης

Ιουλίου 2016 σχετικά με την επάρκεια στις προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας στις ιδιωτικής ζωής
ΕΕ–ΗΠΑ (Privacy Shield), επιτρέπονται οι διαβιβάσεις από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σε οργανισμούς στις ΗΠΑ, που έχουν αυτοπιστοποιηθεί στο Υπουργείο Εμπορίου ως προς την τήρηση
των αρχών που προβλέπονται στην απόφαση και έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με αυτές. Για περισσότερες
λεπτομέρειες βλ. “Privacy Shield” σε www.privacyshield.gov/welcome
Εάν δεν συντρέχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις, η διαβίβαση ή το σύνολο διαβιβάσεων δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρείται μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις/παρεκκλίσεις που προβλέπονται
ρητά στην ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το μηχανισμό που χρησιμοποιούμε για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός
Ε.Ο.Χ. παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 8 της παρούσας Πολιτικής
Απορρήτου.
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα Δεδομένα σας;
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, έχετε
το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να:
(α) λάβετε επιβεβαίωση ως προς την ύπαρξη ή μη των Δεδομένων σας, να λάβετε αντίγραφό τους και να ενημερωθείτε για το
περιεχόμενό τους, την προέλευσή τους, όπως και για επιπλέον πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και
στην
παρούσα
Πολιτική Απορρήτου, για τους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων σας, τις κατηγορίες αυτών που τα λαμβάνουν, την ύπαρξη
οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης, εάν υπάρχει, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, όπου είναι
δυνατό, όπως και για τα μέτρα ασφαλείας που έχει υιοθετήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη διαβίβαση εκτός ΕΟΧ.
β) επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των Δεδομένων σας και να ζητήσετε τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή αλλαγή τους
γ) ζητήσετε τη διαγραφή ή ανωνυμοποίηση των Δεδομένων σας όπου:
α. Τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
β. τα Δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τα έχει συλλέξει,
γ. ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει εκ του νόμου υποχρέωση να τα διαγράψει,
δ. έχετε προβάλλει αντίρρηση ως προς την επεξεργασία για νόμιμους λόγους σύμφωνα με το σημείο δ κατωτέρω και ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον να συνεχίσει την
επεξεργασία,
ε) να ζητήσετε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων σας όπου:
– αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων σας μέχρι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να λάβει επαρκή μέτρα για τη διόρθωση
ή επιβεβαίωση της ακρίβειάς τους,
– η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δε θέλετε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να διαγράψει τα Δεδομένα,
– ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δε χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας αλλά τα χρειάζεστε εσείς για
τη θεμελίωση, άσκηση ή απόκρουση νομικών απαιτήσεων, ή
– έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους έννομου συμφέροντος μέχρι να εξακριβωθεί αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
έχει επιβεβλημένους νόμιμους λόγους να συνεχίσει την επεξεργασία,
στ) λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, εάν θέλετε να διαβιβάσετε τα Δεδομένα που έχετε δώσει
στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όταν τα Δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και η επεξεργασία
είτε (i) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή (ii) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (δικαίωμα φορητότητας
δεδομένων»).
Μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
FNGPrivacy_GR@fox.com. Είναι αυτονόητο ότι θα έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτεύουσα
αρχή όταν συντρέχουν οι σχετικοί όροι.
9. Περίοδος αποθήκευσης των Δεδομένων σας
Τα δεδομένα που αποθηκεύονται:
(i) για Συμβατικούς Σκοπούς αποθηκεύονται για δύο (2) χρόνια από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού , εκτός εάν απαιτείται
επιπλέον περίοδος αποθήκευσης για σκοπούς υπεράσπισης ή όπως ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές ή την ισχύουσα
νομοθεσία,
(ii) για τους Σκοπούς Μάρκετινγκ της περίπτωσης γ της ενότητας 3 της παρούσας τα δεδομένα αποθηκεύονται απ’ αόριστον
εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω της ειδικής φόρμας που διατίθεται για το σκοπό αυτό από τον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας
Στο τέλος της περιόδου αποθήκευσης τα Δεδομένα σας είτε θα διαγραφούν, είτε θα ανωνυμοποιηθούν είτε θα λάβουν τη μορφή
ανώνυμων στατιστικών στοιχείων.

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:
Cookie
_ga
_gat_gtag_UA_141678171_1
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Περιγραφή
GA1.2.978706494.1559919983
1
GA1.2.637944253.1559919983

Domain
www.planetorplastic-quiz-natgeo-greece.com
www.planetorplastic-quiz-natgeo-greece.com
www.planetorplastic-quiz-natgeo-greece.com

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:
Cookie
www.planetorplastic-quiznatgeo-greece.com

Περιγραφή

_fbp

fb.1.1559632188180.114164371

Session storage

Domain
www.planetorplastic-quiz-natgeogreece.com
www.planetorplastic-quiz-natgeogreece.com

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:

Cookie
Datr
Fr
Sb
Wd

Περιγραφή
UvvnXFrlgGNNXWvkz-n4ASZy
1plfIjBmvj5eglswe..Bc5_tS.Lv.Fz0.0.0.Bc97MC.AWXpr0
md
UvvnXCw0tGrtJBYK0SpSB8pU
Advertise Cookie - 1920x937

Domain
www.facebook.com
www.facebook.com
www.facebook.com
www.facebook.com

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.

