
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

 

ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ 

Αυτι θ πολιτικι περιγράφει πϊσ ο ιςτότοποσ μασ centralparking.gr χρθςιμοποιεί cookies 

για να βελτιϊςει τθν εμπειρία τθσ περιιγθςισ ςασ και να μασ επιτρζψει να το κάνουμε κα-

λφτερο. Αυτι θ πολιτικι cookies ςασ προςφζρει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα cookies που 

χρθςιμοποιοφμε και τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ τα χρθςιμοποιοφμε. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΓΚΑΣΑΙΕΗ 

Παρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά αυτι τθν πολιτικι για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχε-

τικά με τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγουμε όταν χρθςιμοποιείτε αυτό τον ιςτότοπο. Επιλζξτε 

"Αποδοχι" για ςυνζχεια ι "Ρυκμίςεισ" για να επιλζξετε τι είδουσ cookies αποδζχεςτε. Αν 

επιλζξετε απόρριψθ τοποκζτθςθσ των απαραιτιτων cookies είναι πικανό να μθν μπορείτε 

να χρθςιμοποιιςετε κάποια τμιματα του ιςτότοπου. 

 

ΑΝΑΚΛΗΗ ΤΓΚΑΣΑΙΕΗ 

Εφόςον μασ ζχετε δϊςει τθ ςυγκατάκεςι ςασ ςτθ χριςθ cookies, κα εγκαταςτιςουμε ζνα 

cookie ςτον υπολογιςτι ςασ ι τθ ςυςκευι ςασ για να το κυμάται ςτθν επόμενθ επίςκεψι 

ςασ. Περιοδικά το cookie κα λιγει. Για να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ ςτο διαδίκτυο. Για πε-

ριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ τρόπουσ διαγραφισ των cookies, δείτε παρακάτω. 

 

ΣΚ ΕΚΝΑΚ ΣΑ COOKIES 

Σα cookies είναι μικρά αρχεία με γράμματα και αρικμοφσ που τοποκετοφνται ςτο πρόγραμ-

μα περιιγθςθσ ςασ ι το ςκλθρό δίςκο ςασ. Σα cookies εξυπθρετοφν διάφορουσ ςκοποφσ. 

Για παράδειγμα, μασ επιτρζπουν να αναλφςουμε πόςο αποτελεςματικά λειτουργεί ο ιςτό-

τοποσ μασ. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τουσ τφπουσ cookies που χρθςιμοποιοφμε κα 

δείτε παρακάτω. 

 

ΠΟΚΕ ΠΡΟΩΠΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΤΛΛΕΓΟΤΜΕ 

Κάποια cookies ςυλλζγουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ. Σα περιςςότερα δε ςυλλζγουν πλθ-

ροφορίεσ που επιτρζπουν ςτθν αναγνϊριςθ του χριςτθ. υλλζγουν γενικότερεσ πλθροφο-

ρίεσ όπωσ πϊσ ζφκαςε ο χριςτθσ ςτον ιςτότοπο και πϊσ τον χρθςιμοποίθςε, ι ςε ποια πε-

ριοχι του κόςμου βρίςκεται. 



 

ΣΚ ΣΤΠΟΤ COOKIES ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΟΤΜΕ 

Γενικά, θ χριςθ του ιςτότοπου μπορεί να οδθγιςει ςε εγκατάςταςθ τεςςάρων τφπων 

cookies, ο ςκοπόσ και θ λειτουργία των οποίων περιγράφονται παρακάτω: 

 

Απολφτωσ απαραίτθτα cookies 

Σα απολφτωσ απαραίτθτα cookies είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν ορκι λειτουργία του 

ιςτότοπου και ςασ επιτρζπουν να κάνετε περιιγθςθ και να χρθςιμοποιιςετε τισ λειτουργίεσ 

του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίηουν τθν ατομικι ςασ ταυτότθτα. Χωρίσ αυτά τα cookies, 

δεν μποροφμε να προςφζρουμε αποτελεςματικι λειτουργία του ιςτότοπου μασ. 

 

Cookies επιδόςεων/ τατιςτικισ 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο που οι επιςκζπτεσ χρθςιμο-

ποιοφν τον ιςτότοπο, για παράδειγμα, ποιεσ ςελίδεσ επιςκζπτονται ςυχνότερα και αν λαμ-

βάνουν μθνφματα ςφαλμάτων από ιςτοςελίδεσ. Αυτά τα cookies ςυλλζγουν ςυγκεντρωτι-

κζσ, ανϊνυμεσ πλθροφορίεσ που δεν ταυτοποιοφν κάποιον επιςκζπτθ. Χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά για τθ βελτίωςθ των επιδόςεων μίασ ιςτοςελίδασ. 

 

Advertising/Targeting Cookies 

Αυτά τα cookies χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι περιεχομζνου, που ταιριάηει περιςςότε-

ρο ςε εςάσ και τα ενδιαφζροντά ςασ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποςτολι ςτο-

χευμζνθσ διαφιμιςθσ/προςφορϊν, τον περιοριςμό προβολϊν διαφιμιςθσ ι τθν μζτρθςθ 

αποτελεςματικότθτασ μιασ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ.  

Αν το επικυμείτε, μπορείτε να εξαιρεκείτε από τθ ςυλλογι δεδομζνων από cookies 

αυτισ τθσ κατθγορίασ μζςα από τθν υπθρεςία http://www.youronlinechoices.com. 

Κάνοντασ τθν επιλογι να μθν επιτρζπετε τθ ςυλλογι ςτοιχείων ςασ για προβολι 

ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ, δε ςθμαίνει ότι δε κα βλζπετε πια διαφιμιςθ. Απλά ςθ-

μαίνει ότι κα βλζπετε διαφιμιςθ που δε κα ταιριάηει ςτα δικά ςασ ενδιαφζροντα. 

 

Third -partycookies 

Κάποια cookies τοποκετοφνται από τρίτουσ (third-party) των οποίων τισ υπθρεςίεσ χρθςι-

μοποιοφμε. Κατά ςυνζπεια, όταν επιςκζπτεςτε μια ςελίδα που ενςωματϊνει περιεχόμενο 

από τρίτουσ, τότε μπορεί να εγκαταςτακοφν cookies από αυτά τα μζρθ τα οποία δεν ελζγ-

χουμε εμείσ. Παραδείγματοσ χάριν, αν επιλζξετε να δείτε ζνα video μζςα ςτον ιςτότοπό μασ 

ι επιλζξετε να μοιραςτείτε περιεχόμενο του ιςτότοπου μασ πατϊντασ ζνα από τα ςχετικά 

http://www.youronlinechoices.com/


κουμπιά κοινωνικϊν μζςων δικτφωςθσ μζςα ςτον ιςτότοπο, κα τοποκετθκοφν cookies που 

δεν ελζγχουμε από τρίτουσ των οποίων τισ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμε και οι οποίοι διακζ-

τουν τθ δικι τουσ πολιτικι απορριτου. Ο ιςτότοπόσ μασ επίςθσ μπορεί να περιζχει ςυνδζ-

ςμουσ ςε ιςτότοπουσ τουσ οποίουσ δεν ελζγχουμε και τουσ οποίουσ δεν καλφπτει θ πολιτι-

κι απορριτου μασ. Άρα, όταν επιςκζπτεςτε μια τζτοια ςελίδα ςτον ιςτότοπό μασ, τρίτοι 

ιςτότοποι μπορεί να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ που κα χρθςιμοποιιςουν ςφμφωνα με τθ δι-

κι τουσ πολιτικι απορριτου.  

REMARKETING  

Ο ιςτότοπόσ μασ αλλά και τρίτα μζρθ των οποίων τισ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμε μπορεί να 

κάνουν χριςθ τεχνολογιϊν που αποκαλοφνται "pixels" που ςτζλνουν πλθροφορίεσ από τθ 

ςυςκευι ςασ ςε ζναν εξυπθρετθτι (server). Σα pixels μποροφν να ενςωματωκοφν ςε περιε-

χόμενο που βρίςκεται ςτο διαδίκτυο, ςε videos και ςε θλεκτρονικά μθνφματα επιτρζποντασ 

ςτον εξυπθρετθτι να διαβάηει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από τθ ςυςκευι ςασ. Σα pixels 

μποροφν να ενςωματωκοφν για να αναγνωρίςουν πότε είδατε ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο ι 

θλεκτρονικό μινυμακαι τθ διεφκυνςθ IP τθσ ςυςκευισ ςασ. Σα pixels χρθςιμοποιοφνται από 

τον ιςτότοπό μασ και τρίτα μζρθ για διάφορουσ ςκοποφσ, όπωσ θ ανάλυςθ τθσ χριςθσ των 

υπθρεςιϊν που προςφζρουμε (ςε ςυνδυαςμό με τα cookiesπου εγκακιςτοφμε) και θ προ-

βολι περιεχομζνου και διαφθμίςεων που ταιριάηουν με τισ προτιμιςεισ ςασ.  

Ο ιςτότοπόσ μασ χρθςιμοποιεί pixels με ςτόχο τθ χριςθ των ακόλουκων διαφθμιςτικϊν υ-

πθρεςιϊν:  

GoogleAds  

Αυτόσ ο ιςτότοποσ χρθςιμοποιεί τθν υπθρεςία remarketingτθσ εφαρμογισ GoogleAds για 

τθν προβολι διαφθμίςεων για τισ υπθρεςίεσ μασ μζςω άλλων ιςτότοπων  (ςυμπεριλαμβα-

νομζνθσ τθσ Google) ςε χριςτεσ που ζχουν ιδθ επιςκεφτεί τον ιςτότοπό μασ. Αυτό μπορεί 

να ςθμαίνει ότι ενδζχεται να προβάλλουμε διαφθμίςεισ ςε επιςκζπτεσ που απλά επιςκζ-

φτθκαν τον ιςτότοπο χωρίσ να κάνουν κάποια ςυγκεκριμζνθ ενζργεια ςτον ιςτότοπο, όπωσ 

π.χ. θ ςυμπλιρωςθ μιασ φόρμασ επικοινωνίασ για να ηθτιςουν πλθροφορίεσ. Η διαφιμιςθ 

των υπθρεςιϊν μασ μπορεί να εμφανιςτεί ςτθ ςελίδα των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ μζ-

ςω Google ι ςε ζναν ιςτότοπο που ανικει ςτο δίκτυο Display τθσ Google. Αυτό γίνεται μζςω 

των cookies που είναι αποκθκευμζνα ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ, τα οποία χρθςιμοποιοφ-

νται για τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ ςασ από τθν Google κατά τθν επίςκεψθ 

ςε διάφορεσ ιςτοςελίδεσ. Με αυτόν τον τρόπο θ Google μπορεί να εντοπίςει τισ προθγοφ-

μενεσ  επιςκζψεισ ςασ ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Η χριςθ των πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται 

υπόκειται ςτθν πολιτικι απορριτου μασ και ςτθν πολιτικι απορριτου τθσ Google.  

Μπορείτε να ρυκμίςετε τισ προτιμιςεισ ςασ που αφοροφν τον τρόπο με τον οποίον θ 

Google ςασ προβάλλει διαφθμίςεισ χρθςιμοποιϊντασ τθ ςελίδα GoogleAdPreferences, ενϊ 

μπορείτε ακόμθ να απαλλαγείτε τελείωσ από τθν προβολι διαφθμίςεων με βάςθ τισ προτι-

μιςεισ ςασ μζςω των cookiesettings ςτον περιθγθτι ςασ ι εγκακιςτϊντασ ςτον περιθγθτι 

ςασ ζνα plugin:  

Εγκατάςταςθ Chromeplugin  

https://chrome.google.com/webstore/detail/iba-opt-out-by-google/gbiekjoijknlhijdjbaadobpkdhmoebb


Εγκατάςταςθ Firefoxplugin  

ΕγκατάςταςθInternetExplorerplugin  

  

Facebook and Instagram  

Αυτόσ ο ιςτότοποσ χρθςιμοποιεί τθ λειτουργία remarketing "CustomAudiences" και τθ λει-

τουργία παρακολοφκθςθσ μετατροπϊν (conversiontracking) του Facebook. Μζςω αυτϊν 

των λειτουργιϊν παρζχονται πλθροφορίεσ για τθ χριςθ που κάνατε ςτον ιςτότοπο και δθ-

μιουργείται θ δυνατότθτα για προβολι διαφθμίςεων με βάςθ τισ προτιμιςεισ ςασ ςτο 

Facebook ι άλλουσ ιςτότοπουσ που ςυνεργάηονται με το Facebook. Η χριςθ των πλθροφο-

ριϊν που ςυλλζγονται υπόκειται ςτθν πολιτικι απορριτου μασ και ςτθν πολιτικι απορρι-

του του Facebook. Μπορείτε να μάκετε περιςςότερα και να ενθμερωκείτε πϊσ μπορείτε να 

διαχειριςτείτε τισ προτιμιςεισ ςασ για τθν προβολι διαφθμίςεων μζςω Facebook πατϊντασ 

εδϊ. 

ΠΩ ΕΜΠΟΔΚΖΕΣΕ Θ ΑΦΑΚΡΕΚΣΕ ΣΑ COOKIES 

Σα cookies ςασ δίνουν τθν ευκαιρία να αξιοποιιςετε ςτο ζπακρο τον ιςτότοπό μασ. Αν όμωσ 

επικυμείτε να απενεργοποιιςετε τα cookies μασ, μπορείτε να ακολουκιςετε τισ παρακάτω 

οδθγίεσ. 

Παρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι αν επιλζξετε να απενεργοποιιςετε τα cookies, είναι πικανό 

κάποιεσ ενότθτεσ του ιςτότοπου μασ να μθ λειτουργοφν όπωσ πρζπει. 

Μπορείτε να αφαιρζςετε οποιοδιποτε cookie ζχει αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι ι τθ ςυ-

ςκευι ςασ μζςω του προγράμματοσ περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

κα βρείτε ςτουσ ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ: 

CookiesettingsinFirefox 

CookiesettingsinChrome 

CookiesettingsinSafari 

CookiesettingsinInternetExplorer 

 

Μπορείτε επίςθσ να εμποδίςετε τθν αποκικευςθ cookies ενεργοποιϊντασ τισ ρυκμίςεισ ςτο 

πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο. Αν όμωσ χρθςιμοποιιςετε το πρόγραμμα περιιγθ-

ςθσ για να εμποδίςετε τθν αποκικευςθ όλων των cookies (ακόμθ και των απολφτωσ απα-

ραίτθτων) είναι πικανό να μθν ζχετε τθ δυνατότθτα να επιςκεφκείτε όλεσ τισ ενότθτεσ του 

ιςτότοπου μασ. Αν χρθςιμοποιείτε διαφορετικζσ ςυςκευζσ ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ κα 

πρζπει να βεβαιωκείτε ότι όλα τα προγράμματα περιιγθςθσ ζχουν ρυκμιςτεί με τρόπο 

ςφμφωνο με τισ επικυμίεσ ςασ ςχετικά με τα cookies. 

 

 

https://dl-ssl.google.com/optoutplugin/google-optout-plugin.xpi?
https://tools.google.com/dlpage/optoutplugin/eula.html?
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΠΟΛΚΣΚΚΗ COOKIES 

Διατθροφμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγζσ ςε αυτι τθν πολιτικι για τα cookies ςτο μζλ-

λον. Οποιαδιποτε αλλαγι κα αναρτθκεί ςε αυτι τθν ιςτοςελίδα. Ωσ εκ τοφτου, ςυνιςτάται 

να ςυμβουλευτείτε τακτικά αυτι τθ ςελίδα όταν επιςκζπτεςτε τον ιςτότοπο. 

 

ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΚ ΜΑ 

ΕΤΡΩΠΗ Α.Ε. - CENTRAL PARKING 

ΚΟΡΩΝΑΚΟΤ 26, ΠΕΡΚΟΧΗ ΑΓΚΟΤ ΣΚΣΟΤ 

ΗΡΑΚΛΕΚΟ, ΚΡΗΣΗ, ΣΚ 71202 

ΣΗΛ. 2810 34 19 90 | FAX. 2810 34 19 91 

E-MAIL. mailbox@centralparking.gr 

 

Σελευταία ενθμζρωςθ: 14/12/2018 


