
Πολιτική για Cookies 

  

Τι είναι τα Cookies; 

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο ιστότοπος zacharoglou.com χρησιμοποιεί cookies για τη 

συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οπ οία τοπ οθετούνται στον 

υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπ ο. 

Χρησιμοπ οιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στις 

ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων μας και 

για να σας βοηθήσουμε να ψωνίζετε online. Χρησιμοπ οιούνται επ ίσης για την προσαρμογή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών, που π ροσφέρονται και διαφημίζονται σε εσάς, τόσο στις ιστοσελίδες μας 

όσο και σε άλλους ιστότοπ ους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

  

Τι π ληροφορίες συλλέγουν τα Cookies; 

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική σας 

συμπεριφορά, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο  απ ό τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό 

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις π ροβαλλόμενες σελίδες, τα προϊόντα π ου αγοράσατε και τη 

περιήγηση σας στον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή την καταγραφή 

πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επ ικοινωνίας σας. Ο ιστότοπ ος 

zacharoglou.com μπορεί να χρησιμοπ οιεί cookies για να παρακολουθεί την περιήγηση και την 

αγοραστική σας συμπεριφορά. 

  

Πώ ς γίνεται η διαχείριση των Cookies; 

Τα cookies που είναι απ οθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές, όταν έχετε πρόσβαση 

στις ιστότοπ ό μας, έχουν σχεδιαστεί από: 

 την Εταιρεία Ζαχάρογλου Ζαφείριος και είναι απαραίτητες για να σας επ ιτρέψουμε να κάνετε αγορές στον 

ιστότοπο μας 

 τρίτα μέρη που συμμετέχουν μαζί μας σε π ρογράμματα marketing 

 

  

Για π οιους σκοπ ούς χρησιμοπ οιούνται τα Cookies; 

Οι κύριοι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies είναι: 

 για τεχνικούς σκοπ ούς απ αραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων μας, ιδιαίτερα 

σε σχέση με τις online συναλλαγές και την πλοήγηση σας στον ιστότοπο 

 για προώθηση διαφημιστικών  μηνυμάτων ή στοχευμένες ενέργειες 



 για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα περιήγησης και αγορών σας, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της επ ιτυχίας μίας καμπάνιας ή ενός διαγωνισμού κ.λπ . 

 για να επ ιτρέψετε στην Εταιρεία Ζαχάρογλου Ζαφείριος να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις 

και να  π ραγματοπ οιήσει π ληρωμές σε τρίτους, όταν αγοράσετε από τον ιστότοπο μας ένα π ροϊόν μέσω 

π ιστωτικής κάρτας. 
 

Cookie 

Type of 

Cookie Σκοπ ός Διαμοιρασμός Δεδομένων 

WishList Απ αραίτητα 

Η χρήση του wishlist cookie 

π αρέχουν τη λειτουργικότητα 

απ οθήκευσης μίας συλλογής απ ό 

επ ιθυμητά π ροϊόντα των π ελατών 

π ου έχουν δηλώσει  ενδιαφέρον 

χωρίς άμεση π ρόθεση αγοράς στο 

λογαριασμό τους. 

Δεν π ραγματοπ οιείται 

διαμοιρασμός 

Doubleclick Advertising 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

Cookies π ραγματοπ οιείται για 

διαφημίσεις που π ροβάλλονται σε 

ολόκληρο τον ιστότοπο. Ένα απ ό 

τα κύρια cookie διαφήμισης π ου 

χρησιμοπ οιείται ονομάζεται "IDE" 

και αποθηκεύεται σε προγράμματα 

π εριήγησης στον τομέα 

doubleclick.net. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα 

doubleclickbygoogle.com. Για 

π ερισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

DoubleClick 

Ad 

Exchange-

Buyer Advertising 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies υποστηρίζει τη δυνατότητα 

συλλογής π ληροφοριών αναφορικά 

με τα clicks π ου π ραγματοποιεί 

ένας χρήστης σε διαφημίσεις, με 

στόχο την π αρακολούθηση της 

απ οδοτικότητας των διαφημίσεων 

αυτών και την οικονομική 

αξιολόγησή τους. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα 

doubleclickbygoogle.com. Για 

π ερισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Cookie 

Type of 

Cookie Σκοπ ός Διαμοιρασμός Δεδομένων 

Google 

Adwords 

Conversion Advertising 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies επ ιτρέπει την 

π αρακολούθηση της κατάληξης της 

δραστηριότητας ενός επ ισκέπτη 

του site μας και ιδιαίτερα του κατά 

π όσο η επ ίσκεψη αυτή κατέληξε σε 

αγορά ενός π ροϊόντος, εγγραφή 

στο newsletter ή άλλων 

καταληκτικών δράσεων. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα google.com. 

Για περισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

Google 

Dynamic 

Remarketing Advertising 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies π ραγματοπ οιείται για τη 

δημιουργία π ιο ελκυστικών 

διαφημίσεων με βάση το σχετικό 

π εριεχόμενο για έναν χρήστη, η 

βελτίωση της αναφοράς σχετικά με 

την απ όδοση μιας εκστρατείας και 

η απ οφυγή της εμφάνισης 

διαφημίσεων π ου έχουν π ροβληθεί 

ήδη σε έναν χρήστη. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα google.com. 

Για περισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

Google 

Adwords 

User Lists Advertising 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies επ ιτρέπουν το 

επ αναληπ τικό μάρκετινγκ για την 

π ροβολή σχετικών διαφημίσεων σε 

χρήστες που επ ισκέπ τονται τον 

ιστότοπ ο. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα google.com. 

Για περισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

Google Tag 

Manager 

Strictly 

Necessary 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies επ ιτρέπει τη συλλογή 

π ληροφοριών αναφορικά με τη 

χρήση συγκεκριμένων tags π ου 

έχουν π ροστεθεί στον ιστότοπ ο με 

στόχο την ομαλή ενσωμάτωση 

διαφημιστικού υλικού. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα google.com. 

Για περισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Cookie 

Type of 

Cookie Σκοπ ός Διαμοιρασμός Δεδομένων 

Google 

Analytics 

Site 

Analytics 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies επ ιτρέπει τη συλλογή 

στοιχείων για την ανάλυση της 

χρήσης του ιστότοπ ου, ώστε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τους 

επ ισκέπ τες του ιστότοπ ού μας, να 

βελτιώσουμε τον ιστότοπ ο, τα 

π ροϊόντα, τις υπηρεσίες και τις 

π ροσπ άθειες για τις προωθητικές 

μας ενέργειες. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα 

doubleclickbygoogle.com. Για 

π ερισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

Facebook 

Custom 

Audience Advertising 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies π ραγματοπ οιείται για τη 

δημιουργία ενός π ροσαρμοσμένου 

κοινού το οπ οίο μας επ ιτρέπ ει ως 

διαφημιζόμενοι να στοχεύσουμε τις 

διαφημίσεις μας σε ένα 

συγκεκριμένο σύνολο ατόμων με τα 

οπ οία έχουν ήδη δημιουργήσει μια 

σύνδεση  μέσω του κοινωνικού 

δικτύου του Facebook. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα 

Facebook.com. Για π ερισσότερες 

π ληροφορίες π αρακαλούμε 

αναφερθείτε στην Πολιτική 

Προστασίας Δεδομένων της 

Facebook: 

//www.facebook.com/policy.php 

Facebook 

Connect Social Media 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies π ραγματοπ οιείται όταν 

ένας χρήστης επ ιλέγει να 

απ οκτήσει π ρόσβαση στον 

ιστότοπ ο μέσω του Facebook 

Connect, επ ιτρέποντας 

στον  ιστότοπο να ανακτά τις 

π ληροφορίες του χρήστη π ου 

έχουν δοθεί στο Facebook, 

συμπ εριλαμβανομένου του 

π λήρους ονόματός τους και άλλων 

σχετικών π ληροφοριών του π ροφίλ 

τους. 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα 

Facebook.com. Για π ερισσότερες 

π ληροφορίες π αρακαλούμε 

αναφερθείτε στην Πολιτική 

Προστασίας Δεδομένων της 

Facebook: 

//www.facebook.com/policy.php 

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php


Cookie 

Type of 

Cookie Σκοπ ός Διαμοιρασμός Δεδομένων 

Google GA 

Audiences 

Site 

Analytics 

Η χρήση των συγκεκριμένων 

cookies π ραγματοπ οιείται για τη 

συλλογή στοιχείων σχετικά με τις 

κινήσεις των χρηστών του 

ιστότοπ ου της Εταιρείας 

Ζαχάρογλου Ζαφείριος, με σκοπ ό 

τη δημιουργία του κατάλληλου 

κοινού - συγκεκριμένες ομάδες 

χρηστών - για την απ οστολή μίας 

επ αναληπ τικής καμπάνιας 

(remarketing) για την ώθηση της 

διαδικασίας αγοράς 

Πραγματοπ οιείται διαμοιρασμός 

στοιχείων στο τομέα google.com. 

Για περισσότερες π ληροφορίες 

π αρακαλούμε αναφερθείτε στην 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

της Google: 

//policies.google.com/privacy 

  

Πώ ς να απ ενεργοπ οιήσετε τα Cookies; 

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer: 

1. επ ιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επ ιλογές Internet" 

2. κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο" 

3. επ ιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση. 

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome: 

1. επ ιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για π ροχωρημένους” 

2. στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επ ιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου" 

3. κάντε κλικ στην επ ιλογή "Cookies". 

Αν χρησιμοποιείτε το Safari: 

1. επ ιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο” 

2. κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου". 

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox: 

1. επ ιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επ ιλογές" 

2. κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy" 

3. βρείτε το μενού "cookies" και επ ιλέξτε τις σχετικές επ ιλογές. 

Τέλος, αν χρησιμοποιείτε το Opera 6.0: 

1. επ ιλέξτε από το μενού “Αρχεία" και στη συνέχεια “Προτιμήσεις" 

2. κάντε κλικ στο “Απόρρητο”. 

  

https://policies.google.com/privacy


Τι θα συμβεί αν απ ενεργοπ οιήσετε τα Cookies; 

Αυτό εξαρτάται απ ό το ποιά cookies έχετε απενεργοπ οιήσει, αλλά γενικά ο ιστότοπος ενδέχεται να μην 

λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοπ οιημένα. Αν απ ενεργοποιήσετε μόνο τα cookies 

τρίτων, δεν θα εμποδίζεστε να κάνετε αγορές στους ιστότοπους μας. Αν απενεργοποιήσετε όλα τα 

cookies, δεν θα μπ ορείτε να ολοκληρώσετε τις online αγορές στους ιστότοπους μας. 

Σχετικά με την επ εξεργασία π ροσω π ικών δεδομένων 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπ ικών δεδομένων παρακαλούμε 

όπως επ ισκεφτείτε το π αρακάτω σύνδεσμο:  zacharoglou.com/content/2-oroi-xrisis 

https://zacharoglou.com/content/2-oroi-xrisis

