Πολιτική Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων
σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή
διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να
αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να
βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την
προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε
τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα
τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες
λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την
απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία
αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν
ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη
μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο
Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και
μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση
να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site,
καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια
ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι cookies: Session και Persistent. Χρησιμοποιούνται
για διαφορετικά πράγματα και περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες
Τα Session cookies περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα
περιήγηση του browser σας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε
το πρόγραμμα περιήγησης σας. Τίποτα δεν παραμένει στον υπολογιστή σας έπειτα
από την έξοδό σας από το site.
Τα Persistent cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται μεταξύ των επισκέψεων. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στα sites
να αναγνωρίσουν ότι είστε πελάτης που επιστρέφει στο site για άλλη μια φορά και
αντιδρά αναλόγως. Τα Persistent cookies έχουν διάρκεια ζωής η οποία ορίζεται από
την ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά ή και αρκετά χρόνια.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας;
Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε είναι γνωστά με τον όρο "persistent cookies".
Tα μόνιμα (persistent) cookies αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή σας και
παραμένουν εκεί όταν κλείσετε τον browser, εκτός αν τα διαγράψετε. Δεν
1

χρησιμοποιούμε cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την
επισκεψιμότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, ή για εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων
εκτός από εκείνα που εσείς μας έχετε δώσει, οικειοθελώς. Τα Cookies δεν
διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε προγράμματα ή αρχεία του
υπολογιστή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα cookies διευκολύνουν την καλύτερη
εξυπηρέτηση και εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο της
Εταιρείας και συνιστούμε να τα έχετε ενεργοποιημένα.
Ακόμη και αν επιλέξετε να μην επιτρέψετε τη χρήση τους, μπορείτε να
εξακολουθήσετε να απολαμβάνετε την πλήρη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου
μας. Τότε όμως θα πρέπει σε κάθε επίσκεψή να επανεισάγετε μερικά στοιχεία σας.
Στην περίπτωση που επιτρέπετε τη λειτουργία των cookies και χρησιμοποιείτε
υπολογιστή κοινής χρήσεως, παρακαλούμε με τη λήξη της επίσκεψής σας να κάνετε
sign off.

Απολύτως απαραίτητα cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή
λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση
του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία
του ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται
συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα
cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν
κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων
μίας ιστοσελίδας.

Τhird-party Cookies
Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά
τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων μας και την
αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να
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χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά
συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως
το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και
προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies
μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την
δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα
cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να
περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies ανάλυσης
Τα cookies αυτά συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά
πλοήγησής σας στον ιστότοπο μας, όπως ποιες σελίδες του ιστότοπου μας γίνονται
αντικείμενο συχνών επισκέψεων και αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος. Μέσω
αυτού είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δομή, την πλοήγηση και το περιεχόμενο του
ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς εσάς. Δε συνδέουμε τις στατιστικές και
άλλα στοιχεία αναφορών με μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα.
Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω cookies για:
 Την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας
 Την καταγραφή της χρονικής διάρκειας κάθε επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας
 Τον προσδιορισμό της αλληλουχίας/σειράς με την οποία επισκέπτεστε τις
διάφορες σελίδες στον ιστότοπο μας
 Την αξιολόγηση των σημείων του ιστότοπου που χρειάζονται βελτίωση
 Τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό όπως το Google Analytics προκειμένου να
αναλύσουμε τη χρήση των σελίδων, τις αλληλεπιδράσεις των σελίδων και τις
διαδρομές που ακολουθούνται μέσω των ιστότοπων μας. Αυτά είναι γνωστά ως
«website metrics» ή «analytics». Το Google Analytics είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία
ανάλυσης που προσφέρεται από τη Google Inc. (Google). Το Google Analytics
χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση του ιστότοπου από τους Χρήστες. Η
Google χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία προκειμένου να δώσει στη
Avis μια εικόνα για τον τρόπο που οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.
Επίσης τα Web analytics cookies, από τους συνεργάτες μας Google και Adobe, μας
επιτρέπουν να παρακολουθούμε την αλληλεπίδραση των πελατών εντός του
ιστότοπου μας. Αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να
βελτιώσουμε την ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
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Η Google δύναται να παράσχει τέτοιου είδους στοιχεία σε τρίτα μέρη μόνο αν
υποχρεωθεί από το νόμο.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο μας για την παροχή περιεχομένου,
που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον
περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας
διαφημιστικής καμπάνιας μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να
θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια
ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να
επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε
εμάς.

Διαχείριση Κίνησης
Τα προγράμματα διαχείρισης της κίνησης στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούνται για
τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων, που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την
πλοήγησή σας στον ιστότοπο. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω
αυτών των προγραμμάτων, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα και
βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τον ιστότοπο, ώστε
να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες του χρήστη.

Cookies κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, για να σας
επιτρέπεται να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά
δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστότοπο μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να
ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής
δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη
συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο μας
στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, καθώς και να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα
cookies.
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Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα
τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας είτε την
αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων cookies ή την άρνηση στη χρήση τους
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που
χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη
διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που
χρησιμοποιείτε
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που
χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για
την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων που
περιηγείστε, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία
περίπτωση.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε τα δικαιώματα:







Πρόσβασης στα δεδομένα σας
Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
Φορητότητας των δεδομένων σας
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies
και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας στην OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Avis), μπορείτε να υποβάλετε το
αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της Avis στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασ.
Γεωργίου 50A, Χαλάνδρι, σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Avis εντός Ελλάδας ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@avis.gr, καθώς και να υποβάλετε, σε
περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου contact@dpa.gr).
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Avis στην Δ/νση:
Βασ. Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι Αττικής (Τ.Κ. 15233) ή στην δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) contact@avis.gr.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα
δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
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Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των
μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες
http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.
Αλλαγές στην Πολιτική cookies.
Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το
λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η
παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 24/5/2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα
αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η
Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
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