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   Πολιτική Cookies 

Στθν παροφςα ςελίδα παρζχουμε λεπτομζρειεσ ςχετικά με το τι είναι τα cookies, 

web beacons και παρόμοιεσ τεχνολογίεσ, τι πλθροφορίεσ ςυλλζγουμε μζςω αυτϊν 

και πωσ τισ χρθςιμοποιοφμε για να βελτιϊςουμε τθν εμπειρία ςασ. 

Αυτι θ ςελίδα ςχεδιάςτθκε για να ςασ βοθκιςει να καταλάβετε περιςςότερα γι' 

αυτζσ τισ τεχνολογίεσ και τθν χριςθ τουσ από εμάσ κακϊσ επίςθσ και να 

ανακεωριςετε ςχετικά με πρότερθ ςυναίνεςι ςασ ι όχι ςε ςχζςθ με τθν 

τοποκζτθςθ cookies από το site μασ (opt-in, opt-out).  

Τι είναι τα cookies 

Όπωσ τα περιςςότερα sites, ζτςι και το smaltolin.com χρθςιμοποιεί cookies, web 

beacons και παρόμοιεσ τεχνολογίεσ. Αυτά είναι μικρά αρχεία δεδομζνων που 

τοποκετοφνται ςτον υπολογιςτι ςασ, το κινθτό ςασ, το tablet ςασ ι ςε άλλεσ 

ςυςκευζσ και μασ επιτρζπουν να ςυλλζγουμε ςυγκεκριμζνα κομμάτια πλθροφοριϊν 

όταν επιςκζπτεςτε ι αλλθλεπιδράτε με το site μασ ι τισ υπθρεςίεσ μασ. 

Τα ονόματα και οι τφποι των cookies, web beacons και παρόμοιων τεχνολογιϊν που 

χρθςιμοποιοφμε για να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ (όπωσ για παράδειγμα ςχετικά με 

τισ ςελίδεσ που επιςκζπτεςτε, τα Links που κλικάρετε ι άλλων ενεργειϊν που 

κάνετε ςτισ υπθρεςίεσ μασ ι ςτισ διαφθμίςεισ μασ και ςτα email μασ) ενδζχεται 

κάποιεσ φορζσ να αλλάηουν. 

Για να ςασ βοθκιςουμε να καταλάβετε καλφτερα αυτι τθν πολιτικι και τθ χριςθ 

τζτοιων τεχνονολογιϊν από εμάσ ςασ παρζχουμε τουσ παρακάτω οριςμοφσ: 

Cookies: Είναι μικρά text αρχεία (ςυνικωσ αποτελοφμενα από γράμματα και 

αρικμοφσ) που τοποκετοφνται ςτθν μνιμθ του browser ι τθσ ςυςκευισ ςασ όταν 

επιςκζπτεςτε ζνα site ι βλζπετε ζνα μινυμα. Υπάρχουν διάφοροι τφποι cookies 

όπωσ: 

Session cookies: Που είναι απαραίτθτα για τθν ομαλι λειτουργία του site και λιγουν 

όταν κλείςετε τον browser ςασ. Μασ επιτρζπουν να ςυνδζουμε τισ ενζργειζσ ςασ 

όταν πθγαίνετε από link ςε link μζςα ςτο site μασ. 

Persistent cookies: Αποκθκεφονται ςτθ ςυςκευι ςασ για ζνα οριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα. 

First-party cookies: Τοποκετοφνται από το site που επιςκζπτεςτε. 

Third-party cookies: Τοποκετοφνται μζςω του site που επιςκζπτεςτε για 

λογαριαςμό ζνόσ άλλου site. 
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Μπορείτε γενικϊσ να διαχειριςτείτε ι να απενεργοποιιςετε τα cookies μζςω 

εργαλείων που είναι διακζςιμα ςε όλουσ τουσ μεγάλουσ browsers. Για κάκε 

browser που χρθςιμοποιείτε κα πρζπει να ρυκμίςετε τισ επιλογζσ που ζχετε για τα 

cookies ξεχωριςτά για τον κακζνα. Κάκε browser μπορεί να ζχει διαφορετικά 

διακζςιμα εργαλεία για τον χειριςμό τουσ. 

Web beacons: Είναι μικρζσ γραφικζσ φωτογραφίεσ (επίςθσ γνωςτζσ ωσ “pixel tags” ι 

“clear GIFS”) που μπορεί να περιλαμβάνονται ςτο site μασ, ι ςε κάποια email μασ ι 

γενικϊσ ςτισ υπθρεςίεσ μασ και τα οποία δουλεφουν ςε ςυνεργαςία με τα cookies 

για να αναγνωρίςουν τον χριςτθ ι κάποια ςυμπεριφορά του. 

Παρόμοιεσ τεχνολογίεσ: Είναι τεχνολογίεσ που αποκθκεφουν πλθροφορίεσ ςτον 

browser ι ςτθ ςυςκευι ςασ όπωσ Flash cookies, HTML 5 cookies και άλλα που 

παρζχονται από τισ διάφορεσ μεκόδουσ προγραμματιςμοφ web εφαρμογϊν. Αυτζσ 

οι τεχνολογίεσ μπορεί να λειτουργοφν ανεξαρτιτωσ και προσ όλουσ τουσ Browsers 

που χρθςιμοποιείτε και μπορεί να πρζπει να ρυκμιςτοφν απ' ευκείασ μζςω των 

εγκατεςτθμζνων εφαρμογϊν ςασ ι τθσ ςυςκευισ ςασ. Δεν χρθςιμοποιοφμε τζτοιεσ 

τεχνολογίεσ για να αποκθκεφουμε δεδομζνα.    

Χρθςιμοποιοφμε τον όρο cookies ι παρόμοιεσ τεχνολογίεσ ςτισ πολιτικζσ μασ για να 

αναφερκοφμε ςε όλεσ τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφμε για να αποκθκεφουμε 

δεδομζνα ςτον browser ι ςτθ ςυςκευι ςασ ι για να ςυλλζγουμε δεδομζνα που μασ 

βοθκοφν να ςασ αναγνωρίςουμε με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω. 

Πάροχοι υπηρεςιών 

Πζραν των cookies που τοποκετοφμε εμείσ (first party), ςυνεργαηόμαςτε ακόμθ με 

Παρόχουσ Υπθρεςιϊν οι οποίοι είναι εταιρείεσ που μασ βοθκοφν ςε διάφορεσ 

πτυχζσ τθσ επιχείρθςισ μασ όπωσ υπθρεςίεσ, εφαρμογζσ ι διαφθμιςτικά εργαλεία. 

Σχετικά με τισ διαφθμίςεισ, χρθςιμοποιοφμε πιςτοποιθμζνουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν 

που μασ βοθκοφν να ςασ παρζχουμε ςχετικζσ με τα ενδιαφζροντά ςασ διαφθμίςεισ 

των προϊόντων μασ ςε διάφορα ςθμεία του internet. Αυτοί οι πάροχοι υπθρεςιϊν 

μποροφν επίςθσ να τοποκετοφν cookies ςτθν ςυςκευι ςασ (third party cookies). 

Μπορεί επίςθσ να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ που τουσ βοθκοφν να αναγνωρίςουν τθν 

ςυςκευι ςασ όπωσ θ διεφκυνςθ IP ςασ ι άλλα μοναδικά χαρακτθριςτικά. 
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Τι επιλογζσ ζχετε 

Παρζχουμε διάφορεσ υπθρεςίεσ ςτο site μασ που είναι διακζςιμεσ μόνο με τθ 

χριςθ αυτϊν των τεχνολογιϊν. Μπορείτε πάντα γενικϊσ να μπλοκάρετε, ςβιςετε ι 

απενεργοποιιςετε αυτζσ τισ τεχνολογίεσ ςτον browser ςασ εφόςον το επιτρζπει. 

Ωςτόςο ςε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν κα μπορείτε να επωφελθκείτε από κάποιεσ 

λειτουργίεσ του site μασ. Ενδζχεται επίςθσ να πρζπει να ειςάγετε εφόςον είςτε 

εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ, το username ςασ και τον κωδικό ςασ πιο ςυχνά. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε δείτε τισ ρυκμίςεισ του browser ι τθσ 

ςυςκευισ ςασ. 

Για κάκε προςωπικι πλθροφορία που ςυλλζγεται και αποκθκεφεται από το site μασ 

μζςω αυτϊν των τεχνολογιϊν ζχουμε πρϊτα λάβει τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ του 

χριςτθ και αφοφ πρϊτα ζχουμε ενθμερϊςει τον χριςτθ αναλυτικά ςτο μζτρο του 

δυνατοφ ςχετικά με τθν χριςθ τθσ από εμάσ κακϊσ επίςθσ και δίνοντασ ςτον χριςτθ 

τθ δυνατότθτα να απενεργοποιιςει αυτζσ τισ τεχνολογίεσ μζςω του παρακφρου που 

εμφανίηεται ςτο κάτω μζροσ όλων των ςελίδων κατα τθν πρϊτθ του είςοδό ςτο site 

ι οποιαδιποτε ςτιγμι ςτο τζλοσ αυτισ τθσ ςελίδασ.  

Η χριςθ που κάνουμε ςχετικά με αυτζσ τισ τεχνολογίεσ ανικει ςτισ παρακάτω 

γενικζσ κατθγορίεσ: 

Cookies Λειτουργίασ (απαραίτθτα). Χρθςιμοποιοφμε cookies που είναι απαραίτθτα 

για τθ λειτουργία του site μασ. Αυτά ςυμπεριλαμβάνουν τεχνολογίεσ που 

επιτρζπουν τθν πρόςβαςι ςασ ςε ςελίδεσ του site μασ οι οποίεσ υποχρεωτικά κα 

πρζπει να ταυτοποιοφν ποιοσ χριςτθσ είςτε όπωσ θ ςελίδα καλακιοφ, θ ςελίδα 

παραγγελίασ ι παρόμοιεσ λειτουργίεσ κακϊσ επίςθσ και λειτουργίεσ όπωσ 

αποκικευςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία επιλζξατε να βλζπετε το site μασ, 

αποκικευςθ του νόμιςματοσ που από προεπιλογι είναι το ευρϊ για χριςθ ςε 

περίπτωςθ πλθρωμισ με πιςτωτικι κάρτα, αποκικευςθ τθσ επιλογισ ςασ ςχετικά 

με το να ζχετε ι όχι cookies ςτον browser ι τθν ςυςκευι ςασ και cookies ι 

παρόμοιεσ τεχνολογίεσ που παρζχουν αςφάλεια απζναντι ςε αντικανονικι χριςθ 

του site ι απόπειρα απάτθσ. Αυτά τα cookies δεν απενεργοποιοφνται αν επιλζξετε 

τθ μθ χριςθ cookies κατά τθν είςοδό ςασ ςτο site θ ςτο τζλοσ αυτισ τθσ ςελίδασ. 

Ωςτόςο μποροφν να απενεργοποιθκοφν από τισ ρυκμίςεισ του browser ι τθσ 

ςυςκευισ ςασ αλλά θ απενεργοποίθςι τουσ ενδζχεται να προκαλζςει μθ ομαλι 

λειτουργία του site. 

Analytics (Performance-Related). Χρθςιμοποιοφμε first party και third party cookies, 

web beacons και άλλεσ τεχνολογίεσ για τθν αποκικευςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

ςχετικά με τθν ςυμπεριφορά του χριςτθ ςτο site ι ςτισ υπθρεςίεσ μασ (όπωσ το από 

που βρικε το site μασ, ποιεσ ςελίδεσ επιςκζφτθκε, ποια  newsletter μασ άνοιξε 
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κ.ο.κ) ζτςι ϊςτε να βελτιϊνουμε τισ υπθρεςίεσ μασ προσ τον επιςκζπτθ είτε 

διορκϊνοντασ λειτουργικά προβλιματα ςτισ ςελίδεσ μασ, είτε κάνοντασ καλφτερεσ 

τισ ςελίδεσ μασ ωσ προσ τθ χριςθ τουσ προςφζροντασ μία καλφτερθ πλοιγθςθ (user 

experience) είτε ακόμθ αναπροςαρμόηοντασ τθν εμπορικι μασ ςτρατθγικι με βάςθ 

τισ προτιμιςεισ ςασ ζτςι ϊςτε να ςασ παρζχουμε όςο το δυνατόν τα προϊόντα που 

επικυμείτε.  

Διαφθμιςτικά και remarketing cookies. Χρθςιμοποιοφμε third party cookies (όπωσ 

cookies του facebook και τθσ google) για να ςασ παρζχουμε ςχετικζσ με το 

περιεχόμενο που είδατε ςτο site μασ διαφθμίςεισ, προςφορζσ και ευκαιρίεσ ςχετικά 

με τα προϊόντα μασ ςτισ παραπάνω αλλά και άλλεσ πλατφόρμεσ και ςτουσ 

ςυνεργάτεσ τουσ.  

Σασ προςφζρουμε τθ δυνατότθτα κατά τθν πρϊτθ είςοδό ςασ ςτο site μασ να 

ενεργοποιιςετε ι όχι όλα τα cookies που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό πλθν των 

cookies λειτουργίασ. Μπορείτε ακόμθ οποιαδιποτε ςτιγμι ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ 

ςελίδασ να αλλάξετε τθ ρφκμιςθ ενεργοποίθςθσ ι όχι των cookies που είχατε 

επιλζξει παλιότερα. Σε περίπτωςθ που επιλζξετε να απενεργοποιιςετε τα cookies 

ενϊ παλαιότερα είχατε επιλζξει να τα ενεργοποιιςετε, τα third party cookies κα 

ςταματιςουν να καταγράφουν πλθροφορίεσ ςχετικά με εςάσ ωςτόςο ενδζχεται να 

ςυνεχίςετε να βλζπετε διαφθμίςεισ μασ που όμωσ δεν κα είναι τόςο ςχετικζσ με 

εςάσ λόγω του ότι από τθ μεριά μασ μποροφμε να απενεργοποιιςουμε μόνο τθν 

περαιτζρω καταγραφι από τθ ςτιγμι που επιλζξατε τθν απενεργοποίθςι τουσ. Για 

να διαχειριςτείτε ι να απενεργοποιιςετε μόνιμα τα third party cookies δείτε 

παρακάτω. 

Χρήςη cookies από εξουςιοδοτημζνουσ τρίτουσ 

Συνεργαηόμαςτε με τρίτουσ, γνωςτοφσ ωσ "Παρόχουσ Υπθρεςιϊν" που είναι 

εξουςιοδοτθμζνοι από εμάσ να τοποκετοφν third party cookies, web beacons και 

άλλεσ τεχνολογίεσ ςτον ιςτότοπό μασ. 

Αυτοί οι πάροχοι μασ βοθκοφν ςτο να βελτιϊνουμε τισ υπθρεςίεσ μασ είτε μζςω των 

ςτατιςτικϊν που ςυλλζγουν είτε μζςω των ςτοχευμζνων με βάςθ τα ενδιαφζροντα 

των χρθςτϊν του ιςτότοποφ μασ διαφθμίςεων.  

Αυτοί οι πάροχοι υπάγονται ςε εμπιςτευτθκζσ ςυμφωνίεσ μαηί μασ κακϊσ επίςθσ 

και ςε άλλεσ νομικζσ υποχρεϊςεισ για τθν ςυλλογι ι χριςθ από τθ μεριά τουσ 

προςωπικϊν δεδομζνων.  

Εφόςον αποδεχτικατε τθ χριςθ cookies, πικανότατα τοποκετικθκαν third party 

cookies και παρόμοιεσ τεχνολογίεσ από τουσ ακόλουκουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν 

Facebook: Για να ςασ παρζχονται διαφθμίςεισ μζςω των διαφθμιςτικϊν και 

marketing πλατφορμϊν του  Facebook (όπωσ Audience Network, Website Custom 
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Audiences) και άλλων plugin ι marketing εργαλείων του Facebook. 

Google: Για ςτατιςτικοφσ λόγουσ μζςω τθσ πλατφόρμασ google analytics αλλά και 

διαφθμιςτικοφσ και Marketing λόγουσ μζςω των εργαλείων τθσ (όπωσ για 

παράδειγμα DoubleClick for Publishers, Google DoubleClick AdX Service, Adwords) . 

Οι παραπάνω πάροχοι μπορεί να χρθςιμοποιοφν τα προςωπικά δεδομζνα που 

ςυνζλεξαν μζςω των cookie τουσ που βρίςκονται ςτο site μασ ςφμφωνα με τουσ 

δικοφσ τουσ όρουσ περι προςωπικϊν δεδομζνων 

Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα third party cookies κακϊσ επίςθσ και 

πωσ να τα διαχειριςτείτε μπορείτε να απευκυνκείτε ακόμθ ςτουσ παρακάτω 

ςυνδζςμουσ 

Your Online Choices 

The Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (διακζςιμο μόνο ςτα 

Αγγλικά) 

Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out (διακζςιμο μόνο ςτα Αγγλικά) 

Λάβετε υπ' όψιν ςασ, ότι τα cookies τοποκετοφνται ςτον εκάςτοτε browser θ 

ςυςκευι. Αν ειςζλκετε ςτο site μασ από διάφορεσ ςυςκευζσ και ςε κάποιεσ από 

αυτζσ επιλζξετε τθ χριςθ των cookies, τότε ενδζχεται και αν ακόμθ ςε άλλεσ 

επιλζξετε τθ μθ χριςθ τουσ, να δείτε διαφθμίςεισ μασ ςτισ πλατφόρμεσ κάποιων 

από τουσ παραπάνω ςυνεργατϊν μασ ςε οποιαδιποτε ςυςκευι ςασ. 

Εξαιρουμζνων των εξουςιοδοτθμζνων παρόχων υπθρεςιϊν, δεν επιτρζπουμε ςε 

καμία τρίτθ υπθρεςία να τοποκετεί cookies ι παρόμοιεσ τεχνολογίεσ ςτο site μασ 

για λόγουσ ανίχνευςθσ ι ςυλλογισ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Μπορείτε να αποδεχτείτε ι όχι τθν τοποκζτθςθ cookies από το site μασ πατϊντασ 

το ανάλογο κουμπί που ακολουκεί. 
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