Cookies
Ενημέρωση: Νοέμβριος 2015
Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής για τα cookies («Πολιτική για τα cookies») είναι να
παράσχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται
στον παρόντα ιστότοπο και σε άλλους ιστοτόπους της Fon που αναφέρονται κατωτέρω
(εφεξής «Ιστότοποι της Fon»). Η παρούσα Πολιτική για τα cookies υπόκειται σε περιοδικές
ενημερώσεις. Ο στόχος της είναι να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τη χρήση των cookies,
τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται και τις επιλογές που έχεις στη διάθεσή σου για
να τα διαχειριστείς ή να τα τροποποιήσεις. Μπορείς να διαβάσεις τις πληροφορίες αυτές
ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.
Οι Ιστότοποι της Fon χρησιμοποιούν δικά τους cookies και cookies τρίτων με στόχο τη
βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη. Επιπλέον, αν δώσεις τη συγκατάθεσή σου, θα
χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για
τις προτιμήσεις σου και να εξατομικεύσουμε τους Ιστοτόπους της Fon σύμφωνα με τα
προσωπικά σου ενδιαφέροντα. Με την είσοδό σου στον ιστότοπο ή/και απλώς με την
περιήγησή σου (με τα cookies ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης), αποδέχεσαι
την εγκατάσταση των cookies. Εάν διαγράψεις όλα τα cookies, θα πρέπει να
προσαρμόσεις ξανά τις προτιμήσεις σου. Εάν χρησιμοποιήσεις διαφορετική συσκευή,
διαφορετικό προφίλ υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να μας ενημερώσεις
ξανά για τις προτιμήσεις σου.

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που μεταφορτώνονται από έναν ιστότοπο στον
υπολογιστή σου ή το κινητό σου τηλέφωνο.
Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται πώς τον χρησιμοποιείς, αλλά δεν
περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σε
ταυτοποιήσουν.
Ο στόχος των cookies στους Ιστοτόπους της Fon είναι να γίνει ευκολότερη και γρηγορότερη
η χρήση τους. Για παράδειγμα, εάν πρέπει να συνδεθείς για να χρησιμοποιήσεις μια
υπηρεσία, τα cookies θα θυμούνται ότι έχεις ήδη συνδεθεί και συνεπώς δεν θα πρέπει να
εισαγάγεις το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σε κάθε σελίδα που επισκέπτεσαι.
Τα cookies μπορούν επίσης να μετρήσουν πόσα άτομα επισκέπτονται τους Ιστοτόπους της
Fon και πώς τους χρησιμοποιούν. Έτσι, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία του χρήστη.
Τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ρυθμιστεί για τους Ιστοτόπους της Fon μόνο.

Πώς να διαχειριστείς και να διαγράψεις τα cookies.
Εάν συνεχίσεις χωρίς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις σου, θα υποθέσουμε ότι δεν έχεις
πρόβλημα να λαμβάνεις όλα τα cookies από τους Ιστοτόπους της Fon.
Ωστόσο, εάν κάποια στιγμή θέλεις να αλλάξεις τις ρυθμίσεις για τα cookies, να περιορίσεις
ή να αποκλείσεις τα cookies από τους Ιστοτόπους της Fon ή από οποιονδήποτε άλλο
ιστότοπο, μπορείς μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Η λειτουργία
«Βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησης θα σου εξηγήσει πώς πρέπει να το κάνεις.
•

Internet Explorer: Εργαλεία -> Επιλογές Internet -> Απόρρητο -> Ρυθμίσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να απευθυνθείς στην Υποστήριξη της
Microsoft ή στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος.

•

Firefox: Εργαλεία -> Επιλογές -> Απόρρητο-> Ιστορικό-> Προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να απευθυνθείς στην
Υποστήριξη του Μοzilla ή στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος.

•

Chrome: Ρυθμίσεις-> Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων -> Απόρρητο -> Ρυθμίσεις
περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να απευθυνθείς στην
Υποστήριξη της Google ή στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος.

•

Safari: Προτιμήσεις -> Ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να
απευθυνθείς στην Υποστήριξη της Apple ή στο μενού «Βοήθεια» του
προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την αποτελεσματική
λειτουργία των Ιστοτόπων της Fon. Εάν θέλεις να δεις τον κωδικό των cookies, απλώς κάνε
κλικ στα cookies για να τα ανοίξεις. Θα δεις μια σύντομη συμβολοσειρά κειμένου και
αριθμών. Οι αριθμοί είναι η ταυτότητάς σου την οποία βλέπει μόνο ο διακομιστής που σου
χορήγησε τα cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείς να το κάνεις αυτό στο
πρόγραμμα περιήγησης του κινητού σου τηλεφώνου, δες το εγχειρίδιο της συσκευής σου.
Για να επιλέξεις να μην επιτρέπεται σε τρίτους να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την
αλληλεπίδρασή σου με τους Ιστοτόπους της Fon, επισκέψου τους ιστοτόπους τους για
περισσότερες πληροφορίες.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούν οι Ιστότοποι της
Fon;
Οι Ιστότοποι της Fon χρησιμοποιούν τα cookies* που περιγράφονται κατωτέρω και τα
οποία έχουμε κατηγοριοποιήσει βάσει του σκοπού τους:
*(Ο παρών κατάλογος των cookies που χρησιμοποιούνται ενδέχεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την
ένταξη ή τον αποκλεισμό υπηρεσιών στους Ιστοτόπους της Fon)

I. COOKIES ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Αυτά τα cookies σου επιτρέπουν να περιηγείσαι στους Ιστοτόπους της Fon και να έχεις
πρόσβαση σε διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η Fon χρησιμοποιεί
«cookies περιόδου σύνδεσης» ώστε να διασφαλίσει ότι η επίσκεψή σου στον παρόντα
ιστότοπο λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά.
Τα cookies για τεχνικούς σκοπούς θυμούνται τις προηγούμενες επιλογές ή προτιμήσεις
σου όταν αναζητάς πληροφορίες ή χρησιμοποιείς μια συσκευή και επίσης
χρησιμοποιούνται ώστε να μπορούν οι διακομιστές της Fon να χειρίζονται τις αλλαγές στην
κυκλοφορία του ιστοτόπου. Αυτά τα cookies σου δίνουν τη δυνατότητα να περιηγήσαι στον
ιστότοπο και να χρησιμοποιείς βασικά χαρακτηριστικά όπως ασφαλείς περιοχές, καλάθια
αγορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικές
πληροφορίες για σένα οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς
σκοπούς ή για να απομνημονεύουν τους ιστοτόπους που έχεις επισκεφθεί.
Η αποδοχή αυτών των cookies συνιστά προϋπόθεση για να μπορείς να χρησιμοποιείς τους
Ιστοτόπους της Fon και, συνεπώς, εάν δεν τα επιτρέψεις, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε
την ασφάλειά σου ούτε να προβλέψουμε πώς θα λειτουργεί ο ιστότοπός μας κατά την
επίσκεψή σου.
Cookies για τεχνικούς σκοπούς σε: www.fon.com www.gramofon.com
www.wifiapp.fon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

JSESSIONID

Αυτά τα cookies
είναι
αναγνωριστικά της
περιόδου σύνδεσης
και αποστέλλονται

Cookies της Fon

Όταν ο χρήστης
κλείσει το
πρόγραμμα
περιήγησης

από τον
διακομιστή.
PHPSESSID

Php cookies για να

Cookies της Fon

επιβεβαιωθεί η
διατήρηση της
περιόδου σύνδεσης
και το γεγονός ότι ο

Όταν ο χρήστης
κλείσει το
πρόγραμμα
περιήγησης

χρήστης έχει
συνδεθεί σωστά.
symfony

Cookies για
εσωτερική χρήση,

Cookies της Fon

τα οποία είναι
απαραίτητα για τη
λειτουργία του
ιστοτόπου και την

Όταν ο χρήστης
κλείσει το
πρόγραμμα
περιήγησης

επιβεβαίωση της
προκαθορισμένης
γλώσσας.
zendesk_shared_session

zendesk_session

Πρόκειται για
cookies τρίτων ο
σκοπός των
οποίων είναι να
διατηρούν τις
πληροφορίες της
περιόδου σύνδεσης
για κοινή χρήση
μεταξύ των
εφαρμογών
Zendesk.

zendesk.com

Όταν ο χρήστης
κλείσει το
πρόγραμμα
περιήγησης

zendesk.com

Όταν ο χρήστης
κλείσει το
πρόγραμμα
περιήγησης

Cookies για τεχνικούς σκοπούς σε www.partner.portal.fon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

org.springframework.web.servl
et.i18n.CookieLocaleResolver.
LOCALE

Αποθηκεύει τη γλώσσα
του προγράμματος
περιήγησης.

Cookies του
ιστοτόπου

Στη διάρκεια
της περιόδου
σύνδεσης

JSESSIONID

Αυτά τα cookies είναι
αναγνωριστικά της
περιόδου σύνδεσης και
αποστέλλονται από τον
διακομιστή.

Cookies της
Fon

Όταν ο
χρήστης
κλείσει το
πρόγραμμα
περιήγησης

portal_cp

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται ως

Cookies της
Fon

Στη διάρκεια
της περιόδου

purch_cp

αναγνωριστικά της
περιόδου σύνδεσης
καθώς και για την
επεξεργασία αγορών.

σύνδεσης

II. COOKIES ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Πρόκειται για cookies που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη
συμπεριφορά του χρήστη στους Ιστοτόπους της Fon. Οι πληροφορίες που συλλέγονται
μέσω αυτού του είδους cookies χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δραστηριότητας
στους Ιστοτόπους της Fon και για τη δημιουργία προφίλ των προγραμμάτων περιήγησης
που χρησιμοποιούν οι χρήστες αυτών των ιστοτόπων, εφαρμογών και πλατφορμών. Ο
σκοπός τους είναι να καταστήσουν δυνατές βελτιώσεις μέσω της ανάλυσης δεδομένων
σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας εκ μέρους του χρήστη.
Τα cookies για σκοπούς ανάλυσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης
των ιστοτόπων μας, δηλ. ποιες σελίδες επισκέπτεσαι και εάν υπήρξε κάποιο σφάλμα. Αυτά
τα cookies δεν καταγράφουν τυχόν δεδομένα που μπορούν να σε ταυτοποιήσουν - όλες οι
καταγεγραμμένες πληροφορίες είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να
μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την αποτελεσματική λειτουργία των ιστοτόπων μας, να
κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας και να μετρήσουμε την
αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας.
Σκοπός:


Παροχή στατιστικών στοιχείων για τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου μας



Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης του προϊόντος μας



Συμβολή στη βελτίωση των Ιστοτόπων της Fon και ενημέρωση σχετικά με τυχόν
σφάλμα που μπορεί να προκύψει.



Δοκιμή διαφορετικών σχεδιασμών για τους ιστοτόπους μας και χρήση των
πληροφοριών αυτών για την πραγματοποίηση βελτιώσεων στους ιστοτόπους.



Υπολογισμός των ατόμων που επισκέπτονται τη διαδικτυακή μας πύλη, ποιες
σελίδες επισκέφθηκαν και πώς περιηγήθηκαν στον ιστότοπο.


Τα cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των
χρηστών τα οποία ελήφθησαν μέσω της συνεχούς παρατήρησης των συνηθειών
περιήγησής τους μας βοηθούν να αναπτύξουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ ώστε να
είναι αντίστοιχα στοχευμένες οι προωθητικές μας ενέργειες.

Cookies για σκοπούς ανάλυσης σε: www.fon.com www.gramofon.com
www.wifiapp.fon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

_pk_id.X.XXXX

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται για

Piwik Org.

48 ώρες

_pk_ref.X.XXXX

την ανώνυμη και
τυχαία ανάλυση των
περιηγήσεων.

Piwik Org.

6 μήνες

Piwik Org.

30 λεπτά

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται για
τη συλλογή
πληροφοριών όσον
αφορά τον τρόπο
χρήσης της
διαδικτυακής πύλης
από τους επισκέπτες.
Χρησιμοποιούμε αυτές
τις πληροφορίες για να
συντάξουμε εκθέσεις
και να βελτιώσουμε
τον ιστότοπο. Τα
cookies συλλέγουν
πληροφορίες με
ανώνυμο τρόπο,
συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού των
επισκεπτών του
ιστοτόπου, του πού
βρισκόταν οι
επισκέπτες όταν
συνδέθηκαν στον

Google Analytics
cookies

2 χρόνια

Google Analytics
cookies

30 λεπτά
(διαγράφονται
αυτόματα όταν
αλλάζεις ιστότοπο ή
όταν κλείνεις το
πρόγραμμα
περιήγησης)

Google Analytics
cookies

Όταν ο χρήστης
κλείσει το
πρόγραμμα
περιήγησης

Google Analytics
cookies

6 μήνες

_pk_ses.X.XXXX

_utma

__utmb

__utmc

__utmz

ιστότοπο και τις
σελίδες που
επισκέφθηκαν.
_ga

Για τη διάκριση των
χρηστών.

Google Analytics
cookies

2 χρόνια

_gat

Χρησιμοποιούνται για
τη ρύθμιση της ροής

Google Analytics
cookies

10 λεπτά

αιτημάτων.

Cookies για σκοπούς ανάλυσης σε www.partner.portal.fon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

_ga

Για τη διάκριση
των χρηστών.

Google Analytics cookies

2 χρόνια

_gat

Χρησιμοποιούνται
για τη ρύθμιση
της ροής
αιτημάτων.

Google Analytics cookies

10 λεπτά

_pk_id.X.XXXX

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται
για την ανώνυμη
και τυχαία
ανάλυση των
περιηγήσεων.

Piwik Org.

48 ώρες

Piwik Org.

6 μήνες

Piwik Org.

30 λεπτά

_pk_ref.X.XXXX
_pk_ses.X.XXXX

III. COOKIES ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ
Τα cookies εξατομίκευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να
απομνημονεύονται οι ρυθμίσεις σου προκειμένου να βελτιωθεί η επίσκεψή σου όπως, για
παράδειγμα, η γλώσσα, το είδος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείς για την
πρόσβαση στην υπηρεσία, οι τοπικές ρυθμίσεις από την τοποθεσία σύνδεσής σου κ.λπ.
Σκοπός:


Υπενθύμιση των ρυθμίσεών σου όπως η γλώσσα και η διάταξη σελίδας.



Υπενθύμιση εάν έχεις ήδη ερωτηθεί αν επιθυμείς να συμμετάσχεις σε κάποια
έρευνα.




Ενημέρωση όταν έχεις συνδεθεί στον ιστότοπο.
Κοινοποίηση πληροφοριών σε εταίρους ώστε να παρέχουμε μια υπηρεσία στον
ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που κοινοποιούμε θα χρησιμοποιούνται μόνο για την
παροχή της υπηρεσίας, του προϊόντος ή της λειτουργίας και για κανέναν άλλο
σκοπό.

Ορισμένα από αυτά τα cookies τα διαχειρίζονται τρίτοι εκ μέρους μας - σε αυτές τις
περιπτώσεις, δεν επιτρέπουμε σε αυτούς τους τρίτους να χρησιμοποιούν αυτά τα cookies
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτών που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Δεν μπορείς να ελέγξεις αν τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται, αλλά εάν τα αποκλείσεις
ενδέχεται να μην μπορούμε να σου προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες ενώ επίσης θα
περιοριστεί η υποστήριξη που μπορούμε να σου παρέχουμε. Αν αποκλείσεις αυτά τα
cookies, είναι επίσης πιθανό να μην θυμόμαστε πλέον ότι δεν επιθυμούσες μια
συγκεκριμένη υπηρεσία.
Cookies εξατομίκευσης σε: www.fon.com www.gramofon.com www.wifiapp.fon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

localefon

Απομνημονεύει τη
γλώσσα που έχει
επιλέξει ο χρήστης.

Cookies της Fon

1 χρόνο

localeData

Απομνημονεύει τη
γλώσσα που έχει
επιλέξει ο χρήστης.

Zendesk.com
cookie

30 ημέρες

Drupal.visitor.country

Απομνημονεύει τη
χώρα όπου έχει
εντοπιστεί ο χρήστης.

Εξαίρεση όσον
αφορά στις
αλλαγές στις
κανονιστικές
ρυθμίσεις για το
ιδιωτικό
απόρρητο.

15 ημέρες

Drupal.visitor.countryname

IV. COOKIES ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τα cookies διαφήμισης είναι cookies που βοηθούν, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, στη
διαχείριση των διαφημιστικών χώρων που ενδέχεται να αποφασίσει να συμπεριλάβει η Fon
στους Ιστοτόπους της. Αυτά τα cookies διαφήμισης επιτρέπουν τη συλλογή ανώνυμων
στατιστικών δεδομένων για επισκέψεις που ελήφθησαν προκειμένου να υπάρξει
παρακολούθηση μιας διαφημιστικής εκστρατείας.
Σκοπός:


Εμπλουτισμός των πληροφοριών σχετικά με τις διαφημίσεις που στοχεύουν σε
κάθε ανώνυμο χρήστη.



Παροχή διαφημίσεων οι οποίες συνάδουν με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Cookies διαφήμισης σε: www.fon.com www.wifiapp.fon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

DoubleClick

Επιτρέπει τη
συλλογή
πληροφοριών
προκειμένου να

https://support.google.com/adsense/
answer/2839090?hl=en

1 ημέρα

προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.

Cookies διαφήμισης σε: www.gramofon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

Adroll

Επιτρέπει τη
συλλογή
πληροφοριών
προκειμένου να
προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.

https://www.adroll.com/about/priv
acy

5 χρόνια

DoubleClick

Επιτρέπει τη
συλλογή
πληροφοριών
προκειμένου να
προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.

https://support.google.com/adsen
se/answer/2839090?hl=en

1 ημέρα

Appnexus

Επιτρέπει τη
συλλογή

http://www.appnexus.com/cookies

3 μήνες

Επιτρέπει τη

http://www.iponweb.com/privacy-

2 χρόνια

συλλογή
πληροφοριών
προκειμένου να
προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.

policy/

Google
Adwords
Conversion

Επιτρέπει τη
συλλογή
πληροφοριών
προκειμένου να
προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.

https://support.google.com/adwor
ds/answer/2407785?hl=en

1 ημέρα

LiveRamp

Παρακολούθηση
του προγράμματος
περιήγησης για τη
συλλογή

http://liveramp.com/cookies-101/

6 μήνες

πληροφοριών
προκειμένου να
προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.
BidSwitch

πληροφοριών και
την παρουσίαση
στοχευμένων
προωθητικών
ενεργειών που
επικεντρώνονται
στις προτιμήσεις
του χρήστη.
MLN
Advertising
by Yahoo

Επιτρέπει τη
συλλογή
πληροφοριών

http://mlnadvertising.com/privacy/

2 χρόνια

https://info.yahoo.com/privacy/us/
biz/rightmedia/details.html

2 χρόνια

προκειμένου να
προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.
Right Media

Επιτρέπει τη
συλλογή
πληροφοριών
προκειμένου να
προσφέρει
διαφημίσεις οι
οποίες ενδέχεται
να σε
ενδιαφέρουν.

Cookies διαφήμισης σε: www.partner.portal.fon.com.
Όνομα

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

ad-id

Στόχευση
και
προωθητικές
ενέργειες

amazon-adsystem.com

Μόνιμο

ad-privacy

Στόχευση
και
προωθητικές

amazon-adsystem.com

Μόνιμο

ενέργειες

V. COOKIES ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδέονται με υπηρεσίες που παρέχονται από
τρίτους, όπως οι επιλογές «Μου αρέσει» και «Κοινοποίηση». Ο τρίτος παρέχει αυτές τις
υπηρεσίες επειδή αναγνωρίζει ότι έχεις επισκεφθεί τους ιστοτόπους μας.

Σκοπός:
Τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο:


Τη σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το
LinkedIn, τα οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες της
επίσκεψής σου σε στοχευμένη διαφήμιση για σένα σε άλλους ιστοτόπους.



Την παροχή σε διαφημιστικές εταιρείες πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σου
ώστε να σου προβάλλουν διαφημίσεις οι οποίες μπορεί να σε ενδιαφέρουν.



Μπορείς να ελέγξεις εάν αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται ή όχι, αλλά ενδέχεται να
μην μπορούμε να σου προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες αν τα αποκλείσεις. Όλα
αυτά τα cookies βρίσκονται υπό τη διαχείριση τρίτων και μπορείς εναλλακτικά να
χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία των τρίτων για τον αποκλεισμό τους.



Τη δυνατότητα του χρήστη να κοινοποιεί περιεχόμενο που θεωρεί ενδιαφέρον στον
κοινωνικό του κύκλο.

Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε: www.fon.com www.gramofon.com.
Όνομα
datr
locale
lu
_e_oPLf_0

Σκοπός

Πληροφορίες

Λήγει

facebook.com
Χρησιμοποιείται για
την αναγνώριση του
χρήστη.

__stid

sharethis.com

NID

google.com
Καθορίζεται από κάθε μέσο

κοινωνικής δικτύωσης

PREF

guest_id
k
pid

twitter.com

Ενημερώσεις και τροποποιήσεις της Πολιτικής για τα
cookies
Η Fon μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική για τα cookies σύμφωνα με τις νέες
νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις ή σύμφωνα με την ένταξη ή τον αποκλεισμό υπηρεσιών
που προσφέρουν οι Ιστότοποι της Fon, οπότε προτείνουμε να ελέγχεις την παρούσα
πολιτική κάθε φορά που συνδέεσαι στους ιστοτόπους μας. Ωστόσο, όταν έχουν γίνει
σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για τα cookies, ο χρήστης θα ενημερωθεί
μέσω ειδοποίησης στους Ιστοτόπους της Fon.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από μέρους μας, μπορείς
να στείλεις email στη διεύθυνση support@fon.com.

