Πολιτική Cookies
Η παρούσα Πολιτική Cookies (εφεξής «Πολιτική») παραθέτει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (εφεξής
«GDPR»), σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, οι οποίοι επισκέπτονται, εγγράφονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.pricefox.gr της Compare Greece, μέσω της χρήσης
Cookies.
Τι είναι τα Cookies:
Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή ενός χρήστη. Λειτουργούν ως στοιχεία ταυτοποίησης των συσκευών πλοήγησης και προέλευσης επισκεπτών της εκάστοτε ιστοσελίδας, έτσι ώστε κάθε φορά
που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, αυτή να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη αποτελεσματικότερη ενημέρωση, βασισμένη στις προτιμήσεις του εκάστοτε
χρήστη. Έτσι, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις κάθε χρήστη για ένα χρονικό
διάστημα, και δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον
συγκεκριμένο ιστότοπο.

Πως χρησιμοποιεί τα Cookies η ιστοσελίδα μας:
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ρητή συγκατάθεσή
σας, μέσω του εργαλείου ρυθμίσεων cookies, το οποίο εμφανίζεται την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, καθώς και σε περίπτωση που επαναρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, διαγράψετε τα cookies ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας από άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή συσκευή.
Εφόσον αποθηκεύσετε της ρυθμίσεις των Cookies, αυτές θα ισχύουν για κάθε μελλοντική
σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας, μέχρις ότου σας ζητηθεί αυτόματα από το εργαλείο ρυθμίσεων
να επικαιροποιήσετε τις ρυθμίσεις σας και τη συγκατάθεσή σας.
Ποια Cookies χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας;
Τα Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Απαραίτητα: Επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του,
όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Χωρίς αυτά τα Cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε
αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
Λειτουργικά: Βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές των χρηστών, όπως πληροφορίες που έχουν εισάγει σε φόρμες δεδομένων, ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγουν ξανά.
Στατιστικά: Μας βοηθούν να μετρήσουμε και να κατανοήσουμε τη χρήση του ιστοτόπου
(πχ Google Analytics, Google Tag Manager etc)

Διαφημιστικά: Τα χρησιμοποιούμε για στοχευμένες διαφημίσεις ή για περιορισμό της συχνότητας εμφάνισης διαφημίσεων.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
τα δικαιώματα σας και τον τρόπο που μπορείτε να τα ασκήσετε, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου μας.
Ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα πολιτική θα ενημερωθεί άμεσα εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον
τρόπο που χρησιμοποιούμε ορισμένα Cookies ή εφόσον προσθέσουμε επιπλέον Cookies, τα οποία απαιτούν τη λήψη της συγκατάθεσης σας.
Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 30/11/2020 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.

