ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας:
Επωνυμία: NEW CUST A.E.
Έδρα: Κορωπί
Τηλέφωνο Διοίκησης: 2109656388

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία «NEW CUST Α.Ε.» (εφ’ εξής «η Εταιρεία»)
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Με την παρούσα σας
γνωστοποιούμε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» [ΕΕ] 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) (εφ’
εξής «ο Κανονισμός»).

Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies
Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας σέβεται την ιδιωτικότητα κάθε φυσικού προσώπου και
προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την
εύρυθμη λειτουργία της, διασφαλίζοντας παράλληλα μία υψηλού επιπέδου εμπειρία
χρήσης.
Παρ’ ότι τα Cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν
προσωπικά δεδομένα ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας,
αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας
ιστοσελίδων ή τις προτιμήσεις σας.
Τι είναι τα Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον
υπολογιστή σας, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο
Internet, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα Cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι
κομμάτια κώδικα. Συνεπώς, δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα

δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον
τυπικό ορισμό του ιού.
Τα Cookies είναι κατ’ αρχήν απαραίτητα, διότι επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να
αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη και να προσαρμόζει το περιεχόμενο του σε αυτή. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιον από
τους εξειδικευμένους ιστότοπους, όπως για παράδειγμα τον: https://cookies.insites.com/

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies (Session or transient / Permanent, persistent or stored / Flash
cookies) με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης, όποτε
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
Ο χρήστης ενημερώνεται για την χρήση cookies. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας
υποδεικνύει τη συγκατάθεσή του στη χρήση τους. Αν, παρά τα παραπάνω, ο χρήστης δεν
επιθυμεί τη χρήση τους, τότε μπορεί να τα απενεργοποιήσει. Με την απενεργοποίηση τους
μειώνεται η απόδοση ορισμένων χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;
Universal Analytics (Google): Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον
ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών και τη
βελτίωση της ιστοσελίδας. Τα cookies (_ga, _gat, _gid) συλλέγουν πληροφορίες σε
ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των επισκεπτών στον
ιστότοπο, ποια ήταν η προηγούμενη ιστοσελίδα, και τις σελίδες που επισκέφθηκαν
(Διαβάστε Google’s overview of privacy and safeguarding data).

