Cookie Policy
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ την Πολιτική Cookie ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ lavdas.gr (ο “Ιστότοπος”), που ανήκει στην εταιρεία ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ 27, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51 τηλ: 210 9949349 (η «Εταιρεία»).
1. Πολιτική για τα Cookies
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των
χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα,
παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP
Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η
πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την
διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και
σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.
Τα cookies μας επιτρέπουν να σας εξυπηρετούμε καλύτερα και πιο αποδοτικά, καθώς και
για να προσωποποιήσουν την εμπειρία σας από την επίσκεψη στο site μας. Μέσω των
cookies, η Εταιρεία είναι σε θέση να αναπτύξει και να βελτιώσει περεταίρω τα Site(s).
Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα, είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session).
Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την
ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε
μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί
(κλείσει) ο browser.
Αναφορικά με τα προηγούμενα, οι συγκεκριμένοι τύποι cookies σας επιτρέπουν να
πραγματοποιείτε είσοδο χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά το όνομά σας.
Κανενός είδους προσωπική πληροφορία για εσάς δεν συλλέγεται από τα συγκεκριμένα
cookies. Με άλλα λόγια, τα cookies ταυτοποιούν τον υπολογιστή σας και όχι εσάς τους
ίδιους.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται
ένα cookie μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον browser σας, εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες
ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψη σας ότι δεν θα
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διαδραστικές υπηρεσίες των Site(s), ή δεν θα
μπορέσετε να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να λάβετε μέρος σε συγκεκριμένες
συναλλαγές του Site(s).
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει δέσμες ενεργειών τρίτων στον ιστότοπό μας για να
βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων της εταιρείας που εμφανίζονται
σε ιστότοπους άλλων μερών, όπως ο τύπος ή/και η συχνότητα των διαφημίσεων, των
προωθήσεων ή άλλων μηνυμάτων μάρκετινγκ που βλέπουν οι πελάτες.
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Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες και περιορίζονται
στις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας.
Για να εξαιρεθείτε από τη συμπεριφορική διαφήμιση από δίκτυα που ακολουθούν το
Network Advertising Initiative επισκεφτείτε το http://optout.networkadvertising.org/?c=1
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί τα cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Υποχρεωτικά Cookies
Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα cookies για να διασφαλίσουμε βέλτιστη λειτουργικότητα
του Ιστότοπου στα παρακάτω:
•

•

•

Αναγνώριση χρηστών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον
ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου και τους επιτρέπουμε να τους
παρουσιάζεται μια εξατομικευμένη εκδοχή του ιστότοπου.
Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον
ιστότοπο, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη
περιήγησή τους.
Επικοινωνία με τον ιστότοπό μας με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και
ενημέρωσης.

2. Λειτουργικά Cookies
Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να σταθμίσουμε τη συμπεριφορά χρήσης των
επισκεπτών στον Ιστότοπό μας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση
διαδικτυακών στατιστικών (web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google
(Google Analytics) μπορούμε να αναλύσουμε τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες
καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο
προήλθαν, αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.) και μέσω αυτών μπορούμε να παρέχουμε
βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον ιστότοπο (βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών).
Χρησιμοποιούμε επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά για να καταγράψουμε τις
επιθυμίες των χρηστών και να ορίσουμε τη στρατηγική διαφήμισης με βάση αυτά.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε «cookies» θα πρέπει να
τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στον browser αναλόγως ώστε είτε να σας ειδοποιεί για την
χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Θα πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν ότι
τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση «cookies» μπορεί να επηρεάσουν τον
τρόπο ή/ και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή ορισμένων λειτουργιών από
τον ιστότοπο. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης
και αποθήκευσης ‘cookies’ από τον ιστότοπο.
Μερικές σελίδες / διαφημίσεις μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την
παροχή περιεχομένου βίντεο ή διαφημίσεων στους χρήστες. Η Adobe χρησιμοποιεί τα δικά
της cookies τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα από το browser της συσκευής σας, αλλά τα
διαχειρίζεται ο Flash Player για παρόμοιους σκοπούς όπως αποθήκευση προτιμήσεων ή
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αποθήκευση πληροφορικών σχετικά με τους χρήστες. Τα flash cookies λειτουργούν
διαφορετικά έναντι των άλλων cookies καθώς όλη η πληροφορία αποθηκεύεται σε ένα
cookie. Μπορείτε να ελέγξετε πόση πληροφορία μπορεί να αποθηκεύεται σε αυτά τα
cookies αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε το είδος της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε
αυτά. Μπορείτε να ελέγξετε ποια sites μπορούν να αποθηκεύσουν πληροφορία μέσω του
website storage settings panel στο site της Adobe.

2. Πως μπορώ να διαχειριστώ η να σταματήσω την χρήση cookies;
Αρκετοί χρήστες βρίσκουν την ιδέα της χρήσης στοιχείων παρεμβατική στα προσωπικά
τους δεδομένα, ειδικά όταν η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται από τρίτους. Για
παράδειγμα μπορεί να αντιτίθεστε στη χρήση στοιχείων σας (τα οποία έχουν προέλθει από
το ιστορικό περιήγησή σας σε έναν ιστότοπο) για τη διενέργεια κάποιας διαφημιστικής
καμπάνιας. Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να
το κάνετε ακολουθώντας τα εξής βήματα, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.
3. Μπορείτε να διαγράψετε από το σκληρό σας δίσκο τα cookies τα οποία
έχουν δημιουργηθεί.
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις στο web browser που
χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αποδέχεστε cookies από
συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies τρίτων. Σε άλλες μπορείτε να
μπλοκάρετε cookies από συγκεκριμένους διαφημιστές. Πρέπει να γνωρίζετε πως η
διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site
στο οποίο περιηγείστε. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να
επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον
browser που χρησιμοποιείται. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη διαγραφή ή το
μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείται επικοινωνήστε με τον
πάροχο του browser.
Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε
να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον browser σας.
•
•
•
•
•
•

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+ / 8.0+
Internet Explorer (IE) 9.0+
Internet Explorer (IE) 11.0+
Google Chrome
Safari
Opera
4. Διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης:

Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies παρακαλούμε, κάντε κλικ εδώ:
[Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]
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