Πολιτική cookie
Το www.almendrabio.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Τα cookies
μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο αποτελεσματικό, έτσι ώστε να έχετε
την καλύτερη εμπειρία περιήγησης όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Μας
επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα
περιήγησης ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, αν συμφωνείτε. Τα cookies
περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας
και στον κάτοχο του ιστότοπου.
Συνεχίζοντας να περιηγείστε στον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Για να σεβαστούμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, δεν
χρησιμοποιούμε cookies που συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία. Με τη χρήση
και την περιήγηση στην ιστοσελίδα του Almendra® δίνετε τη συγκατάθεσή σας για
τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη
χρήση των cookies, μπορείτε να αποκλείσετε ή να περιορίσετε οποιοδήποτε από τα
cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ή να αποφύγετε να
χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.
Έχουμε παράσχει κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies που
χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας και ποιοι είναι οι σκοποί τους:
Cookies πρώτου μέρους (Almendra)
Ορισμένα από τα cookie είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της
ιστοσελίδας μας. Κανένα από αυτά τα cookies δεν συλλαμβάνει προσωπικά
αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Είναι ως εξής:
Αναγνωριστικό επισκέπτη - αυτό το cookie είναι μια αριθμητική τιμή που
αναγνωρίζει μοναδικούς επισκέπτες και παρέχει συνοχή και συνέπεια σε μια
επίσκεψη στο site.
Αριθμός σελίδας - αυτό το cookie προσδιορίζει τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε.
Αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης - αυτό το cookie προσδιορίζει την περίοδο
σύνδεσης στον ιστότοπο.
Δοκιμή - αυτό το cookie ελέγχει εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας υποστηρίζει
cookies.
Cookies τρίτων κατασκευαστών
Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookie τρίτων που θα ορίσει ο ιστότοπός μας. Δεν έχουμε
έλεγχο στη λειτουργία κανενός από αυτούς. Τα cookie τρίτων κατασκευαστών που
ενδέχεται να ορίζονται περιλαμβάνουν:

Google Analytics - χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων
σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία
προσωπικής ταυτοποίησης. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου της Google
εδώ: www.google.com/policies/privacy/.

