Δήλωση για τα Cookies της Nestlé Ελλάς Α.Ε.
ΧΡΗΣΗ «COOKIES» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Nestlé Ελλάς Α.Ε.
Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο www.nestle.gr (εφεξής «ο
Διαδικτυακός Τόπος»). Η παρούσα δήλωση για τα «Cookies» εφαρμόζεται στον παρόντα
Διαδικτυακό Τόπο, σε κάθε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που φέρει κάποιο από τα σήματά μας
και φιλοξενείται σε διαδικτυακές πλατφόρμες τρίτων (για παράδειγμα YouTube και
Facebook), καθώς και στις εφαρμογές, η πρόσβαση στις οποίες και των οποίων η χρήση
πραγματοποιείται μέσω ιστότοπων ή πλατφορμών που διαχειρίζεται η Νestlé ή τρίτος για
λογαριασμό της Nestlé (εφεξής «Ιστότοποι της Nestlé»).
Κάνοντας χρήση ενός Ιστότοπου της Nestlé ή, κατά περίπτωση, επιλέγοντας ‘αποδοχή’ στο
banner/αναδυόμενο παράθυρο με τίτλο Cookies στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού μας
Τόπου, δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού
ιχνών από εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση και τα προβλεπόμενα
στο εγχώριο δίκαιο. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην χρήση των
cookies οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies στην οποία
προβαίνουμε, θα πρέπει είτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον περιηγητή σας, είτε να μην
χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Nestlé. Η απενεργοποίηση λήψης των cookies που
χρησιμοποιούμε ενδέχεται να επηρεάσει, ωστόσο, την εμπειρία σας κατά τη χρήση ενός
Ιστότοπου της Nestlé.
Αν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, θα πρέπει επίσης να
ελέγξετε το περιεχόμενο της δήλωσης ιδιωτικότητας που συνοδεύει την εν λόγω εφαρμογή,
ώστε να κατανοήσετε τις ειδικότερες μεθόδους συλλογής δεδομένων που συνδέονται με τη
χρήση της.
1. Τι είναι τα Cookies?
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους
ιστότοπους που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ή την πιο
αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες
στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη πληροφοριών που
συλλέγονται από τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις εν λόγω
πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη δεδομένων τα οποία συλλέγουμε γενικά,
παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestlé.
2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies?
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των
Ιστότοπων της Nestlé και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε
αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της Nestlé στις
προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα τους, να
λάβουμε γνώμες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών.
3. Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους της Nestlé;
Στους Ιστότοπους της Nestlé ενδέχεται να γίνεται χρήση των ακόλουθων ειδών Cookies:

Cookies συνεδρίας
Τα Cookies συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία cookies τα οποία διαγράφονται όταν
απενεργοποιείτε τον περιηγητή σας. Όταν τον επανεκκινήσετε και επισκεφτείτε εκ νέου τον
ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, o ιστότοπος θα σας αντιμετωπίσει σαν ένα νέο
επισκέπτη.
Μόνιμα Cookies
Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον περιηγητή που χρησιμοποιείτε μέχρι να τα
διαγράψετε χειροκίνητα ή μέχρι να διαγραφούν από τον περιηγητή σας με βάση τη
διάρκεια που ορίζει το cookie. Αυτά τα cookies θα σας αναγνωρίσουν σαν επισκέπτη που
έχει ξαναεπισκεφτεί τον ιστότοπο.
Απαραίτητα Cookies
Τα απαραίτητα Cookies είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία ενός Ιστότοπου της
Nestlé. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο και να κάνετε χρήση των
λειτουργιών που σας παρέχουμε.
Cookies τα οποία στέλνουν πληροφορίες σε εμάς
Αυτά είναι cookies τα οποία θέτουμε σε λειτουργία σε κάποιον Ιστότοπο της Nestlé και τα
οποία μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτά είναι γνωστά και ως
“First Party cookies” «Δικά μας Cookies».
Τοποθετούμε επίσης cookies σε διαφημίσεις που βρίσκονται σε ιστότοπους που ανήκουν
σε τρίτους (πχ. Facebook). Αποκτούμε πληροφορίες μέσω αυτών των cookies όταν κάνετε
κλικ ή αλληλεπιδράτε με τη διαφήμιση. Σε αυτή την περίπτωση η Nestlé χρησιμοποιεί ένα
cookie Τρίτου. Η Nestlé δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που απέκτησε μέσω
αυτών των cookies για να σας προσφέρει διαφημίσεις που είναι σχετικές με τα
ενδιαφέροντά σας σύμφωνα με την διαδικτυακή συμπεριφορά που έχετε επιδείξει στο
παρελθόν.
Cookies τα οποία στέλνουν πληροφορίες σε άλλες εταιρείες
Αυτά είναι cookies τα οποία τίθενται σε λειτουργία σε κάποιον Ιστότοπο της Nestlé από
συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες (πχ. Facebook ή διαφημιστικές εταιρείες). Αυτές μπορούν
να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εν λόγω cookies ώστε να
παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις σε εσάς σε άλλους ιστότοπους,
χρησιμοποιώντας ως βάση την επίσκεψή σας στο Διαδικτυακό Τόπο. Για παράδειγμα, αν
χρησιμοποιήσετε ένα γραφικό στοιχείο (widget) κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. το εικονίδιο
του Facebook) στο Διαδικτυακό Τόπο, το cookie θα καταγράφει την ενέργεια «μοιράσου
το» ή «μου αρέσει» που θα κάνετε. To Facebook (ως η εταιρεία που θέτει σε λειτουργία το
cookie) θα συλλέξει τα δεδομένα.
4. Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο
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5. Άλλες παρόμοιες τεχνολογίες
Οι Ιστότοποι της Nestlé κάνουν χρήση και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού ιχνών
συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP, αρχείων καταγραφής (log files) και εικόνων
συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons), τα οποία μας επιτρέπουν επίσης να
προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της Nestlé στις προσωπικές σας ανάγκες.
Διευθύνσεις IP
H διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από υπολογιστές συνδεδεμένους
στο δίκτυο και επιτρέπει την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε
στο Διαδίκτυο. Ενδέχεται να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP για τους ακόλουθους σκοπούς:
(i) επίλυση τεχνικών ζητημάτων, (ii) διαφύλαξη ασφάλειας και προστασίας του ιστότοπου
(iii) καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας, και
(iv) καλύτερη προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες σας, ανάλογα με τη χώρα στην
οποία βρίσκεστε.
Αρχεία καταγραφής (log files)
Εμείς (ή κάποιος τρίτος για λογαριασμό μας) ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες με τη
μορφή αρχείων καταγραφής που καταγράφουν τη δραστηριότητα του ιστότοπου και
συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη.
Αυτές οι καταχωρίσεις δημιουργούνται ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε
(μεταξύ άλλων) (i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού
συστήματος του χρήστη, (ii) πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση του χρήστη (όπως για
παράδειγμα το URL από το οποίο προέρχονται, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία
επισκέφτηκαν τον ιστότοπό μας, ποιες σελίδες του ιστότοπού μας επισκέφτηκαν και για

πόση ώρα) και (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα πλοήγησης ή δεδομένα σχετικά με τα κλικ που
έκαναν οι χρήστες.
Εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (Web Beacons)
Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε web beacons (ή clear GIF) στους Ιστότοπους της Nestlé. Τα
Web beacons (γνωστά και ως «web bugs») είναι μικρές συμβολοσειρές κώδικα που
δημιουργούν μια μέθοδο παροχής γραφικής εικόνας σε ένα διαδικτυακό τόπο για το σκοπό
μεταβίβασης δεδομένων πίσω σε εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω web
beacons μπορεί να εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο
χρήστης σε μια εκστρατεία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (για παράδειγμα τι ώρα
άνοιξε το ηλεκτρονικό μήνυμα, πού κατευθύνεται ο χρήστης από το ηλεκτρονικό μήνυμα,
κλπ.). Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των web beacons για πολλούς σκοπούς, στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται αναφορές για την κίνηση διαδικτυακών τόπων,
καταμετρήσεις μοναδικών επισκεπτών, έλεγχος και αναφορές για διαφημίσεις και
μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξατομίκευση.
Διαχειριστείτε τα Cookies σας / Προτιμήσεις
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του υπολογιστή σας συμπίπτει με την επιθυμία
σας να αποδέχεστε ή όχι τη χρήση cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα
περιήγησής σας με τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί πριν αποδεχθείτε cookies ή μπορείτε
απλώς να επιλέξετε τη ρύθμιση πλήρους απόρριψης. Δεν είναι αναγκαίο να αποδέχεστε τη
χρήση cookies για να περιηγηθείτε σε πολλά τμήματα των Ιστότοπων της Nestlé, εντούτοις
ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες των Ιστότοπων της Nestlé εάν δεν
τα αποδεχτείτε. Ανατρέξτε στην ενότητα «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που
χρησιμοποιείτε (πχ. Internet Explorer, Firefox) για να πληροφορηθείτε σχετικά με το πώς
μπορείτε να προβείτε στις ως άνω ρυθμίσεις. Θυμηθείτε ότι αν χρησιμοποιείτε
διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι
οι ρυθμίσεις κάθε προγράμματος περιήγησης είναι προσαρμοσμένες με τρόπο ώστε να
ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies.
Δεδομένου ότι τα web beacons αποτελούν τμήμα μιας ιστοσελίδας, δεν είναι δυνατόν να
επιλέξετε «μη εφαρμογή» (“opt-out”) αλλά μπορείτε να τα καταστήσετε ανενεργά,
επιλέγοντας εξαίρεση από τη χρήση των cookies που αυτά θέτουν σε λειτουργία.
Επιπροσθέτως, μπορείτε, όπου αυτό είναι δυνατό, να επιλέξετε ανάμεσα στην τοποθέτηση
cookies στον υπολογιστή σας ή στην εξαίρεση από τα cookies επισκεπτόμενοι τους
παρακάτω ιστότοπους και επιλέγοντας από ποιας εταιρίας τα cookies θα επιθυμούσατε να
εξαιρεθείτε:
http://www.aboutads.info/choices/#completed
ή
http://www.youronlinechoices.eu/.
7. Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα
δήλωση. Σας καλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.
Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε την 30.4.2015
© 2015 Nestlé. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

