
Πολιτική Cookies  

 

Η WellBrands, χρησιμοποιεί cookies αποσκοπώντας στην βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση 

του διαδικτυακού τόπου www.proctaid.gr και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. 

Η χρήση των cookies είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της 

σύνδεσής σας στον διαδικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές 

σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και 

άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε 

τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες 

του. Με τη χρήση του ιστότοπου με την επωνυμία www.proctaid.gr δίνετε τη συγκατάθεσή 

σας για τη χρήση των cookies.  

Τι είναι τα cookies και πως τα χρησιμοποιούμε  

 
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον 

υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η 

τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με 

αυτές υπηρεσίες. Το www.proctaid.gr χρησιμοποιεί cookies τα οποία διαγράφονται από την 

συσκευή την οποία χρησιμοποιήσατε για την πρόσβασή σας στο www.proctaid.gr μόλις 

λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘session cookies’) και κλείσετε τον web browser, καθώς 

και cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά την λήξη της 

συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα 

επισκεφθείτε το www.proctaid.gr (‘persistent cookies’). 

 

Και οι δύο αυτές κατηγορίες cookies εξυπηρετούν την παροχή υπηρεσιών μέσω του 

www.proctaid.gr με τον ασφαλέστερο και ευχερέστερο τρόπο για τους χρήστες.  

Είδη cookies  

 
Τα είδη cookies που χρησιμοποιεί το www.proctaid.gr είναι τα εξής: 

 

1. Essentials cookies: Απολύτως απαραίτητα cookies για την περιήγηση του χρήστη στο 

website 

 

2. Performance and Analytics Cookies (third party): Τα cookies αυτά αποθηκεύουν 

ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του website από τους χρήστες και 

καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το website (π.χ. GoogleAnalytics) 

 

3. Functional Cookies: Αποθηκεύουν επιλογές και ρυθμίσεις του χρήστη με σκοπό να 

παρέχουν μια πιο λειτουργική και εξατομικευμένη περιήγηση 

 



4. Behaviorally Targeted Advertising Cookies (third party): Αποθηκεύουν τις 

προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό 

την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά 

τους. (π.χ. GoogleAdSense ). 

Ρυθμίσεις και εξαιρέσεις 

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τη χρήση των δεδομένων σας 

για το σκοπό διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από το www.proctaid.gr επιλέγοντας τον 

ακόλουθο σύνδεσμο http://www.youronlinechoices.com/gr/. Σε περίπτωση που προβείτε 

στην ως άνω επιλογή, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, που, όμως, δεν θα είναι 

στοχευμένες βάσει ενδιαφερόντων. Μπορείτε οποτεδήποτε να επιλέξετε να 

απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ακολουθώντας τις οδηγίες που 

παρέχονται στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που έχετε επιλέξει.  

 Η Εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του Ιστότοπου, δεν έχει πρόσβαση ούτε 

ασκεί έλεγχο στα cookies των διαφημιστών ή των παρόχων υπηρεσιών και για τις πρακτικές 

πληροφοριών τρίτων και διαφημίσεις τρίτων δεν έχουμε ευθύνη. Τα τρίτα μέρη μπορεί να 

σας παρέχουν τρόπο ώστε οι πληροφορίες σας να μην χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς 

σκοπούς. 

Η απενεργοποίηση Cookies 

 
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ‘cookies’ θα πρέπει να 

τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (‘web 

browser’) αναλόγως ώστε είτε να σας ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει 

την χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαγράφετε 

και να ελέγχετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, δείτε το 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 

Θα πρέπει να λάβετε υπ΄όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση ‘cookies’ 

μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο ή/ και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή 

ορισμένων λειτουργιών από το www.proctaid.gr.  Η μη πραγματοποίηση ανάλογων 

ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης ‘cookies’ από το 

www.proctaid.gr 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

 
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα Πολιτική 

Cookies μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο contact@well-brands.com.  

http://www.youronlinechoices.com/gr/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

