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1.

Πολιτική cookies
H BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Δίκαιο
του Βελγίου, με έδρα στη διεύθυνση Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Βέλγιο, αριθ.
εταιρείας 0441 192 820 (εφεξής καλούμενη ως η «BSEU»), ως υπεύθυνη επεξεργασίας και
διαχειρίστρια του [ιστοτόπου] (εφεξής καλούμενος ως ο «Ιστότοπος»), χρησιμοποιεί
cookies για να βελτιώνει συνεχώς την εμπειρία των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Η εμπειρία
αυτή εμπλουτίζεται άμεσα μέσω των cookies (καθώς, για παράδειγμα, θυμόμαστε τη
γλώσσα που επιλέξατε και άλλες συγκεκριμένες ρυθμίσεις), τα οποία είναι περαιτέρω
απαραίτητα για την προσήκουσα και νόμιμη εκτέλεση των υπηρεσιών που μας ζητάτε
(καθώς, για παράδειγμα, θυμόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τις ρυθμίσεις των cookies).
Επιπλέον, κάποια cookies παρέχουν στη BSEU στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση
του Ιστοτόπου της, προσφέροντας έτσι έμμεση υποστήριξη, ώστε να ανταποκριθούμε
καλύτερα στις προτιμήσεις σας προσαρμόζοντας αναλόγως τον Ιστότοπο. Μέσω των
cookies μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά που
περιέχονται στον Ιστότοπο όπως, για παράδειγμα, τις εφαρμογές που έχουμε σχεδιάσει και
διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου.

1.1.

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIE;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθιστώνται από το πρόγραμμα περιήγησής
σας στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές σας, μέσω των οποίων ο υπολογιστής ή οι
συσκευές σας αναγνωρίζονται από τον Ιστότοπό μας κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.
Περιέχουν έναν μοναδικό αριθμό και επιτρέπουν, ως εκ τούτου, τη διάκριση της συσκευή
σας από τις άλλες, παρόλο που τηρείται η ανωνυμία σας.
Χάρη στα cookies η BSEU μπορεί, για παράδειγμα, να επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που
θα εμφανιστούν στην οθόνη σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπό της
θα έχουν προσαρμοστεί στις προτιμήσεις σας. Με τη βοήθεια των cookies, η BSEU μπορεί
επίσης να προσδιορίσει τις πιο δημοφιλείς ενότητες του ιστοτόπου της, δεδομένου ότι με
τη χρήση cookies η BSEU είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες σελίδες επισκέπτεστε και πόσο
χρόνο περιηγείστε σε αυτές. Βάσει αυτών των συγκεντρωτικών στοιχείων η BSEU μπορεί
να προσαρμόζει τον ιστότοπό της, ούτε ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις προτιμήσεις
των επισκεπτών και να προσφέρει παροχές με προσανατολισμό στους πελάτες της. Τέλος,
τα cookie διευκολύνουν τη χρήση ορισμένων εφαρμογών τρίτων, όπως τη σύνδεση με μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

1.2.

ΠΟΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
Στους ιστοτόπους μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δύο τύπους cookies – τα «cookies
περιόδου λειτουργίας» και τα «μόνιμα cookies». Τα cookies περιόδου λειτουργίας
παραμένουν στη συσκευή σας μόνο για το διάστημα που περιηγείστε στην ιστοσελίδα. Τα
μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και αφότου ολοκληρωθεί η περιήγησή σας.
Όσον αφορά την προέλευσή τους, τα cookies διακρίνονται επίσης στα «δικά μας
cookies» και τα «cookies τρίτων». Τα δικά μας cookies τοποθετούνται στον
Ιστότοπο κατευθείαν από εμάς για τη συνήθη περιήγηση σε αυτόν, για την ενίσχυση της
λειτουργικότητάς του ή για την τήρηση νόμιμων απαιτήσεων. Τα «cookies τρίτων» έχουν
τοποθετηθεί στον Ιστότοπο από τρίτους που εμείς επιλέγουμε για την υποστήριξη
ορισμένων από τις λειτουργίες του Ιστοτόπου.

Η διάκριση των cookies ανά λειτουργία παρατίθεται στο διάγραμμα παρακάτω.
Τύπος cookies
Απαραίτητα

Λειτουργικότητας

Γιατί χρησιμοποιούνται;
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία του Ιστοτόπου.
Διευκολύνουν την πλοήγηση στον
Ιστότοπο
και
τη
χρήση
των
χαρακτηριστικών του. Για παράδειγμα,
αυτός ο τύπος cookies σάς επιτρέπει να
πλοηγείστε από τη μία ιστοσελίδα στην
άλλη και να αποθηκεύετε πληροφορίες
που σας είναι απαραίτητες για τη
συμπλήρωση εντύπων.

Με τα cookies αυτά καταγράφονται οι
επιλογές που κάνετε σε συγκεκριμένα
σημεία, όπου μας δηλώσατε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
(όπως το όνομα χρήστη, η γλώσσα ή η
περιοχή του χρήστη). Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται
επίσης
για
να
καταγράφονται τυχόν αλλαγές που
πραγματοποιείτε, όπως, για παράδειγμα,
στο μέγεθος του κειμένου, στις
γραμματοσειρές και σε άλλα μέρη του
Ιστοτόπου
που
μπορείτε
να
διαμορφώσετε, ή για την τήρηση ενός
ιστορικού σε σχέση με την περιήγησή σας
ή με το γεγονός ότι έχετε ήδη επισκεφθεί
τον Ιστότοπο.

Πώς επηρεάζουν το
απόρρητό σας;
Αυτά τα cookies λειτουργούν αυτόματα
καθόλη τη διάρκεια της περιήγησης ή για
μεγαλύτερα
χρονικά
διαστήματα,
ανάλογα με τον σκοπό τους. Καθώς είναι
αναγκαία για την τακτική περιήγησή σας
στον Ιστότοπο ή για τη συμμόρφωση με
νόμιμα πρότυπα, δεν μπορείτε να τα
απενεργοποιήσετε.
Περισσότερες
λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο

Αν δεν
επιθυμείτε την εγκατάσταση των
cookies στη συσκευή σας, μπορείτε
ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε την
περιήγησή σας στον ιστότοπο.
σημείο

1.7.

παρακάτω.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτά
τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν
τεχνικές πληροφορίες που υποβάλλονται
σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την
επίσκεψή σας και συνδέονται με τη
συσκευή σας, παρόλο που τηρείται η
ανωνυμία σας. Στο σημείο αυτό
μπορείτε και πάλι να αποφασίσετε να μη
συναινέσετε στη χρήση τους ή να τα
απενεργοποιήσετε μη αυτόματα στις
ρυθμίσεις σας, αν και έτσι μπορεί να
επηρεαστεί η χρήση του Ιστοτόπου μας.
Μερικές φορές τα cookies αυτά
ρυθμίζονται, έτσι ώστε να καταγράφονται
προσωπικά στοιχεία που μας έχετε
κοινολογήσει και σας ταυτοποιούν, όπως
για παράδειγμα το όνομα χρήστη σας ή η
φωτογραφία του προφίλ σας. Κατά την
κοινολόγηση των εν λόγω προσωπικών
στοιχείων είτε θα σας ζητηθεί η
συγκατάθεσή σας είτε τουλάχιστον θα
ενημερωθείτε σαφώς για τους κανόνες
μας σχετικά με την προστασία του
απορρήτου. Αν αποφασίσετε να μας
κοινολογήσετε τα δεδομένα σας και
ζητήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα εν
λόγω cookies είναι απαραίτητα για την
παροχή τους.

Ανάλυσης

Πρόκειται για cookies τρίτων (π.χ. Google
Analytics) που βοηθούν να γίνει
κατανοητό πώς δραστηριοποιούνται οι
επισκέπτες
στον
Ιστότοπο
(π.χ.
προσδιορίζεται ο τρόπος πρόσβασης των
επισκεπτών
στον
Ιστότοπο,
το
λειτουργικό
σύστημα
που
χρησιμοποιήθηκε από τους επισκέπτες και
ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η
ώρα και η διάρκεια της επίσκεψης, οι
σελίδες που επισκέφτηκαν, η ηλικία, το
φύλο, τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών
κ.λπ.).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τα εν
λόγω cookies δεν συνδέονται με
ταυτοποιήσιμο ή ταυτοποιημένο πρόσωπο
και
χρησιμοποιούνται
κυρίως
για
στατιστικούς σκοπούς. Μέσω αυτών η
BSEU
προσαρμόζει
καλύτερα
τον
ιστότοπο και τις εφαρμογές του στις
ποικίλες ανάγκες και επιθυμίες των
επισκεπτών του. Στην περίπτωση αυτή θα
ζητήσουμε επίσης τη συγκατάθεσή σας για
να τα χρησιμοποιήσουμε.

Εξωτερικών
χαρακτηριστικών

Πρόκειται για cookies τρίτων που
αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε στον
Ιστότοπο για να βελτιώσουμε τη
λειτουργικότητά του [π.χ. για να μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τα γραφικά στοιχεία
(widgets) μέσων κοινωνικής δικτύωσης
όπως το Facebook, το Twitter κ.λπ.
κατευθείαν στον Ιστότοπο, για την
επαναστόχευσή σας μέσω πλατφορμών
μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το
Facebook και το Instagram ή για τον

Αυτά τα cookies συνδέονται συνήθως με
την προσωπική σας συσκευή ή ακόμα και
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αποφασίζετε να συμπεριλάβετε στον
αντίστοιχο δίαυλο οποιουδήποτε μέσου
κοινωνικής δικτύωσης. Έχετε ανά πάρα
στιγμή τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν
συναινείτε στη χρήση τους (είτε άμεσα είτε
σιωπηρά, εφόσον ζητήσετε την αντίστοιχη
υπηρεσία).

γεωγραφικό εντοπισμό σας, έτσι ώστε

να
σας
κατευθύνουμε
στον
πλησιέστερο αντιπρόσωπό μας, εάν
χρειαστεί).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς των συγκεκριμένων cookies που
χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, τις λειτουργίες και τον χρόνο αποθήκευσής τους (εάν πρόκειται
για μόνιμα) μπορείτε να βρείτε στο σημείο 1.7. παρακάτω.

1.3.

ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ;

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να
επιτρέψετε τη χρήση cookies λειτουργικότητας, ανάλυσης και εξωτερικών χαρακτηριστικών. Τα εν
λόγω cookies θα εγκατασταθούν μόνο εάν τα αποδεχθείτε.
Τα απαραίτητα cookies εγκαθίστανται στη συσκευή σας με την είσοδό σας στον Ιστότοπο, καθώς η
εύρυθμη λειτουργία του βασίζεται σε αυτά.
Στο μήνυμα που θα εμφανιστεί θα περιέχεται ένας σύνδεσμος για την Πολιτική cookies, σε
περίπτωση που θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
χειριζόμαστε τα cookies.
Το πλαίσιο ειδοποίησης δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη σας κατά τις μελλοντικές επισκέψεις σας
τον Ιστότοπο, αλλά η επιλογή να καταργήσετε τα cookies παραμένει ενεργή μέσω των ρυθμίσεων
του προγράμματος περιήγησής σας (βλ. 1.4).

1.4.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σε σχέση με τα
cookies και δεν μπορούμε να απενεργοποιήσουμε εκ μέρους σας τα cookies, στον οποίων την
εγκατάσταση συγκατατεθήκατε ή των οποίων η εγκατάσταση είναι απαραίτητη για την περιήγησή
σας στον Ιστότοπο. Μπορείτε εντούτοις να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησής σας, ούτως ώστε να διαγράψετε ή να εμποδίσετε την αποθήκευση
διαφόρων τύπων cookies στη συσκευή σας στο μέλλον, χωρίς να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες.
Η ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη
διαχείριση των ρυθμίσεων για τα cookies κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησης. Μάθετε εδώ πώς
λειτουργούν οι ρυθμίσεις ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/cookies-plhrofories-poy-apo8hkeyoynoi-istoselides?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: https://www.opera.com/el/help

1.5.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΑΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES;

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ

Η

ΠΑΡΟΥΣΑ

Η BSEU ενδέχεται να ενημερώσει την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση
θα ενημερωθείτε μέσω του Ιστοτόπου ή/και των σελίδων της επωνυμίας, ούτως ώστε να την
επανεξετάσετε. Σε περίπτωση τροποποίησης δεν θίγονται σε καμία περίπτωση τα δικαιώματά σας
βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

1.6.

ΤΡΙΤΟΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ

ΤΗΝ

Η BSEU δεν ανταλλάσσει cookies με ιστοτόπους τρίτων ή εξωτερικών προμηθευτών δεδομένων, με
την εξαίρεση τρίτων που συνεργάζονται απευθείας με τη BSEU και υπό τον έλεγχο και την
εποπτεία της, για την παροχή υπηρεσιών στον ιστότοπο. Η BSEU επιβεβαιώνει ανά πάσα στιγμή
ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας δεσμεύονται από τις απαιτούμενες
συμβατικές ρήτρες για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους.
Παρόλο που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω cookies τρίτων,
σας επισημαίνουμε ότι η διαχείριση των cookies τρίτων πραγματοποιείται από τους προμηθευτές
τους σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

1.7.

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Για να δείτε την πλήρη λίστα των cookies που χρησιμοποιεί η BSEU, τη διάρκεια ενεργοποίησης, τη
λήξη, τον τομέα ή/και το όνομά τους, μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησής σας.
Ακολουθεί ένας γρήγορος οδηγός με τις αντίστοιχες οδηγίες ανά πρόγραμμα περιήγησης:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

