Πολιτική Cookies του N21mobile
Η Network TwentyOne δεσμεύεται να προστατεύει εσάς και
οποιαδήποτε δεδομένα (ανώνυμα ή όχι) που συλλέγουμε σχετικά με
εσάς στο διαδίκτυο. Αυτή η ενότητα σάς ενημερώνει για το πώς
χρησιμοποιούμε τα cookies, και το πώς αυτό μας επιτρέπει να
βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Επίσης, σας ενημερώνει για το πώς
μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή
σας. Αυτό το Ονομάζουμε Πολιτική Cookies.
Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας (μέσω
οποιασδήποτε συσκευής) συμφωνείτε ότι αυτή η Πολιτική Cookies
ισχύει για τη συγκεκριμένη χρήση και για οποιονδήποτε άλλο όρο και
προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύσουν.
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στην Πολιτική
Cookies. Τυχόν αλλαγές θα εμφανιστούν εδώ και θα τεθούν σε ισχύ
αμέσως. Η συνεχής χρήση των ιστοτόπων μας, θεωρούμε ότι σημαίνει
ότι συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές.
Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών
που μεταφορτώνονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε όταν
επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα cookies αποστέλλονται
πίσω στον αρχικό ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε έναν άλλο
ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies κάνουν πολλές
διαφορετικές και χρήσιμες εργασίες, όπως το να θυμούνται τις
προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία σας στο
διαδίκτυο.
Τύποι cookies
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι cookies:
Cookies περιόδου σύνδεσης: Πρόκειται για προσωρινά cookies που
λήγουν στο τέλος μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος
περιήγησης. Δηλαδή όταν φεύγετε από τον ιστότοπο. Τα cookies
περιόδου σύνδεσης επιτρέπουν στον ιστότοπο να σας αναγνωρίζει
καθώς περιηγείστε μεταξύ σελίδων κατά τη διάρκεια μιας μόνο
περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και σας

επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο.
Για παράδειγμα, τα cookies περιόδου λειτουργίας επιτρέπουν σε έναν
ιστότοπο να “θυμάται” ότι ένας χρήστης έχει τοποθετήσει προϊόντα σε
ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών.
Μόνιμα cookies: Σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα
μόνιμα cookies αποθηκεύονται στον εξοπλισμό σας μεταξύ των
περιόδων περιήγησης μέχρι τη λήξη ή τη διαγραφή τους. Επομένως,
επιτρέπουν στον ιστότοπο να σας "αναγνωρίσει" όταν επιστρέφετε, να
θυμάται τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες μας για
εσάς.
Εκτός από τα cookies περιόδου λειτουργίας και τα μόνιμα cookies,
ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα cookies που καθορίζονται από τον
ιστότοπο που έχετε επιλέξει να επισκεφθείτε, όπως αυτός εδώ ο
ιστότοπος, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες σε εμάς ή τρίτα
συμβαλλόμενα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
cookies μας, έχουμε συντάξει μια λίστα με τα cookies που
χρησιμοποιούμε:
Τα cookies πρώτου και τρίτου συμβαλλόμενου μέρους: το εάν ένα
cookie είναι ένα cookie πρώτου ή τρίτου συμβαλλόμενου μέρους
εξαρτάται από τον δικτυακό τόπο που προέρχεται. Τα cookies πρώτου
μέρους είναι εκείνα που ορίζονται από ή για λογαριασμό του ιστότοπου
που επισκέφθηκε. Όλα τα άλλα cookies είναι cookies τρίτου μέρους.
Εμείς χρησιμοποιούμε τα cookies πρώτου και τρίτου συμβαλλόμενου
μέρους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτά παρακάτω.
Αυστηρώς απαραίτητα cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για
να μπορείτε να κινηθείτε γύρω από τον ιστότοπο, να χρησιμοποιήσετε
τις δυνατότητές του και να διασφαλίσετε την ασφάλεια της
διαδικτυακής σας εμπειρίας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η
παροχή υπηρεσιών όπως η αίτηση για προϊόντα και η διαχείριση του
λογαριασμού σας. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά
με εσάς για σκοπούς μάρκετινγκ.
Τα cookies απόδοσης: αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο,
για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες συχνότερα

και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα
cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν έναν
επισκέπτη, αν και μπορούν να συλλέξουν τη διεύθυνση IP της συσκευής
που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Όλες οι
πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και
χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός
ιστότοπου, την εμπειρία του χρήστη και τη βελτιστοποίηση της
προβολής μας. Χρησιμοποιώντας τους ιστοτόπους μας, συμφωνείτε ότι
μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή
σας, ωστόσο, μπορείτε να τους αποκλείσετε χρησιμοποιώντας τις
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.
Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο
να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη σας).
Χρησιμοποιούνται επίσης για τον προσδιορισμό του τύπου σας ως
πελάτη που βασίζεται στη συμπεριφορά σας. Χρησιμοποιώντας αυτές
τις πληροφορίες, μπορούμε να ορίσουμε την προεπιλεγμένη αρχική σας
σελίδα με αυτήν που είναι πιο κατάλληλη για τον τύπο σας για την
επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. Μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που αναζητάτε, όπως η
παρακολούθηση βίντεο. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα
cookies είναι ανώνυμες (δηλ. δεν περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση, τα
στοιχεία του λογαριασμού σας κ.λπ.) και δεν παρακολουθούν τη
δραστηριότητα περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.
Χρησιμοποιώντας τους ιστοτόπους μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να
τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας, ωστόσο,
μπορείτε να τους αποκλείσετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησής σας.
Cookies που χρησιμοποιούμε
Παρακάτω είναι μια πλήρης λίστα των cookies που χρησιμοποιούνται
από το N21mobile μαζί με μια περιγραφή για τον λόγο που
χρησιμοποιούνται και αν είναι «πρώτο» ή «τρίτο» συμβαλλόμενο
μέρος. Η χρήση των cookies που αναφέρονται παρακάτω εξαρτάται από
τη χρήση της εφαρμογής και τη χώρα που γίνεται η εγγραφή στο
n21mobile.com. Όταν ένα cookie είναι ένα cookie τρίτου
συμβαλλόμενου μέρους, επισκεφθείτε τον ιστότοπο των παρόχων για
περισσότερες πληροφορίες.

Όνομα
Προγραμματιστή
Cookie

N21mobile.com

ASP.NET_SessionId
jwplayer.com
various

PayPal.com
various
PayPalObjects.com
various
Architrade.com

Περιγραφή

Αυτά είναι cookies πρώτου συμβαλλόμενου
μέρους και μπορεί να χαρακτηριστεί ως
αυστηρά απαραίτητο.

Αυτά είναι τα cookies τρίτου συμβαλλόμενου
μέρους που χρησιμοποιούνται για την
μετάδοση περιεχομένων πολυμέσων συνεχούς
ροής, τόσο σε ήχο όσο και σε βίντεο
χρησιμοποιώντας το JW Player.
Αυτά είναι τα cookies τρίτου συμβαλλόμενου
μέρους που χρησιμοποιούνται για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών μέσω του
PayPal.
Αυτά είναι cookies τρίτου συμβαλλόμενου
μέρους που χρησιμοποιούνται από το
PayPal.com
Αυτά είναι cookies τρίτου συμβαλλόμενου που
χρησιμοποιούνται για συναλλαγές πληρωμής
στο διαδίκτυο από την DIBS

various
Τι συμβαίνει αν δεν θέλω να δεχτώ cookies;

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να περιορίσετε τα cookies που έχουν
οριστεί από οποιονδήποτε ιστότοπο - συμπεριλαμβανομένου του
n21mobile - μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που
χρησιμοποιείτε, σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε για την
πρόσβαση σας στο Internet.
Μην Ξεχνάτε
Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες από τις υπηρεσίες μας δεν θα
λειτουργήσουν εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν δέχεται cookies.
Ωστόσο, μπορείτε να επιτρέψετε τα cookies από συγκεκριμένους
ιστότοπους, κάνοντάς τους "αξιόπιστους ιστότοπους" στο πρόγραμμα
περιήγησης στο διαδίκτυο.
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