Πολιτική Cookies

Σχετικά με την πολιτική των Cookies
Η πολιτική των Cookies εξηγεί τι είναι τα Cookies, και πώς τα χρησιμοποιούμε εμείς
στο automod.gr . Θα πρέπει να διαβάσετε την παρακάτω Πολιτική για να κατανοήσετε
τι είναι τα Cookies, πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους των Cookies που
χρησιμοποιούμε, τι πληροφορίες συλλέγουμε με αυτά και πώς τις χρησιμοποιούμε,
όπως και πώς μπορείτε να ελέγξετε τις ατομικές σας προτιμήσεις.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε την απόφασή σας σχετικά με την άδειά
σας για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, αλλά και πώς
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας παρακάτω.
Η άδειά σας ισχύει για ολόκληρο τον παρών ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της
κύριας πλατφόρμας, παράλληλα με οιαδήποτε άλλη σελίδα ανήκει στο Top Level
Domain “automod.gr” .

Τι είναι τα Cookies;
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται
μικρές ποσότητες πληροφοριών. Τα Cookies αποθηκεύονται στο σύστημά σας όταν η
παρούσα ιστοσελίδα φορτώνεται στον browser. Αυτά τα Cookies, βοηθούν στην ομαλή
λειτουργία της ιστοσελίδας, στην επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας, αλλά και
παροχής καλύτερης εμπειρίας χρήσης σε εσάς. Επιπλέον, με τα Cookies μπορούμε να
λάβουμε δείγματα σχετικά με την απόδοση της ιστοσελίδας και να βελτιώσουμε
όποιους τομείς χρειάζεται.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies;
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες του διαδικτύου, η παρούσα χρησιμοποιεί firstparty και third-party Cookies για μία πληθώρα λόγων. Τα first-party Cookies είναι
απαραίτητα για την σωστή και ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου και δεν συλλέγουν
προσωπικά σας δεδομένα.

Τα third-party Cookies που χρησιμοποιούνται αποσκοπούν κυρίως στην
παρακολούθηση των επιδόσεων της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας, όπως επίσης
και το πώς αλληλεπιδράτε εσείς με αυτή, βοηθώντας μας να τη βελτιώσουμε
περαιτέρω. Επιπλέον, με αυτά καταφέρνουμε να σας παρέχουμε αυξημένη ασφάλεια,
και μία γενικώς καλύτερη εμπειρία χρήσης.

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε;
Απαραίτητα: Μερικά Cookies είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσετε να βιώσετε
την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Μας βοηθούν να συντηρούμε τη
λειτουργικότητα του ιστοτόπου, όπως επίσης και να αποτρέπουμε απειλές
ασφαλείας. Τα συγκεκριμένα Cookies δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν προσωπικά
δεδομένα.
Στατιστικά: Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες όπως το νούμερο των
μοναδικών επισκεπτών, το νούμερο των επισκέψεων, το ποιες σελίδες είχαν
απήχηση, την πηγή των επισκέψεων κ.α. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να
αναλύσουμε τις επιδόσεις της ιστοσελίδας και να τη βελτιώσουμε όπου χρειάζεται.
Μάρκετινγκ: Στην πλατφόρμα ενδέχεται να προβάλλονται διαφημίσεις. Αυτά τα
Cookies χρησιμοποιούνται για να εξατομικεύουν τις διαφημίσεις που εμφανίζονται,
ώστε να σας δείχνουμε μόνο διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν.
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και από τρίτους διαφημιστές, ώστε να σας εμφανίζονται ανάλογες διαφημίσεις και σε
άλλες ιστοσελίδες.
Λειτουργικά: Αυτά τα Cookies βοηθούν στη λειτουργία δευτερευόντων
χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας, όπως την κοινοποίηση περιεχομένου σε
κοινωνικά δίκτυα κ.α.
Προτιμήσεις: Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας
σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να έχετε μία απροβλημάτιστη και ομαλή
εμπειρία κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις
μου πάνω στα Cookies;
Οι περισσότεροι σύγχρονοι browsers δίνουν τη δυνατότητα διαγραφής των Cookies
από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Η σχετική επιλογή βρίσκεται στις ρυθμίσεις
του εκάστοτε browser.
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