ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η Dietnet χρησιμοποιεί cookies στο δικτυακό τόπο www.dietnet.gr ("Υπηρεσίες της Dietnet").
Με τη χρήση των υπηρεσιών της Dietnet, συναινείτε στη χρήση cookies. Η Πολιτική cookies
αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης.
1. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον browser σας, το
οποίο επιτρέπει στη Dietnet ή σε μία συνεργαζόμενη επιχείρηση να σας αναγνωρίσει. Τα
cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) για να
ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες, (2) για την παροχή αναλυτικών στοιχείων, (3) για την
αποθήκευση των προτιμήσεων σας, (4) για την ενεργοποίηση προβολής διαφημίσεων και τη
διαφήμιση βάση των προτιμήσεων σας.
Τα cookies που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε αποκαλούνται μερικές
φορές "first party cookies", ενώ τα cookies που τοποθετούνται από άλλες εταιρείες
ονομάζονται "third party cookies".
2. Όταν χρησιμοποιείτε της υπηρεσίες της Dietnet, μία συνεργαζόμενη επιχείρηση μπορεί να
αποθηκεύσει έναν αριθμό cookies στον browser σας. Μερικά από τα cookies θα
χρησιμοποιηθούν μόνο αν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λειτουργίες ή επιλέγετε ορισμένες
προτιμήσεις, ενώ άλλα cookies θα χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα. Οι συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, όπως εταιρείες στατιστικών αναλύσεων και εταιρείες διαφημίσεων,
χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή πληροφοριών σε ανώνυμη βάση για τους χρήστες.
3. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση cookies ή με συγκεκριμένους τύπους cookies, μπορείτε
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας, ώστε να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη
αποθηκευτεί και να μην αποδέχεστε νέα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον
τρόπο αυτό, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του browser. Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα
cookies ή δεν τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις
λειτουργίες που προσφέρουμε. Ενδέχεται επίσης να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις
προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας πιθανώς να μην εμφανίζονται σωστά.
Εκτός των παραπάνω, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies τρίτων, ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται από κάθε τρίτο μέρος στην πολιτική απορρήτου τους. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιούμε google adwords, adroll και google analytics ως cookies τρίτων για λόγους
μάρκετινγκ.
Για το Google Adwords μπορείτε να εξαιρεθείτε εδώ. Μπορείτε να δείτε την πολιτική
απορρήτου τους εδώ.
Για τα Analytics Analytics μπορείτε να εξαιρεθείτε εδώ. Μπορείτε να δείτε την πολιτική
απορρήτου τους εδώ.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο info@dietnet.gr.

