ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η Simple IT χρησιμοποιεί cookies στο δικτυακό τόπο www.simpleit.gr ("Υπηρεσίες της Simple
IT"). Με τη χρήση των υπηρεσιών της Simple IT, συναινείτε στη χρήση cookies. Η Πολιτική
cookies αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης.
1. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον browser σας, το
οποίο επιτρέπει στη Simple IT ή σε μία συνεργαζόμενη επιχείρηση να σας αναγνωρίσει. Τα
cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) για να
ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες, (2) για την παροχή αναλυτικών στοιχείων, (3) για την
αποθήκευση των προτιμήσεων σας, (4) για την ενεργοποίηση προβολής διαφημίσεων και τη
διαφήμιση βάση των προτιμήσεων σας.
Τα cookies που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε αποκαλούνται "first
party cookies", ενώ τα cookies που τοποθετούνται από άλλες εταιρείες ονομάζονται "third
party cookies".
2. Όταν χρησιμοποιείτε της υπηρεσίες της Simple IT, μία συνεργαζόμενη επιχείρηση μπορεί
να αποθηκεύσει έναν αριθμό cookies στον browser σας. Μερικά από τα cookies θα
χρησιμοποιηθούν μόνο αν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λειτουργίες ή επιλέγετε ορισμένες
προτιμήσεις, ενώ άλλα cookies θα χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα. Οι συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, όπως εταιρείες στατιστικών αναλύσεων και εταιρείες διαφημίσεων,
χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή πληροφοριών σε ανώνυμη βάση για τους χρήστες.
3. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση cookies ή με συγκεκριμένους τύπους cookies, μπορείτε
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας, ώστε να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη
αποθηκευτεί και να μην αποδέχεστε νέα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον
τρόπο αυτό, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του browser. Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα
cookies ή δεν τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις
λειτουργίες που προσφέρουμε. Ενδέχεται επίσης να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις
προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας πιθανώς να μην εμφανίζονται σωστά.
Εκτός των παραπάνω, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies τρίτων, ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται από κάθε τρίτο μέρος στην πολιτική απορρήτου τους. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιούμε google adwords, adroll και google analytics ως cookies τρίτων για λόγους
μάρκετινγκ.
Για το Google Adwords μπορείτε να εξαιρεθείτε εδώ. Μπορείτε να δείτε την πολιτική
απορρήτου τους εδώ.
Για τα Analytics Analytics μπορείτε να εξαιρεθείτε εδώ. Μπορείτε να δείτε την πολιτική
απορρήτου τους εδώ.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο info@simpleit.gr.

COOKIES POLICY
Simple IT uses cookies on www.simpleit.gr (“Simple IT Services”). By using Simple IT’s Services,
you consent to the use of cookies. This Cookie Policy is part of our Terms of Use.
1. A cookie is a small text file that is stored in your web browser that allows Simple IT or a
third party to recognize you. Cookies might be used for the following purposes: (1) to
enable certain functions; (2) to provide analytics; (3) to store your preferences; and (4) to
enable ad delivery and behavioral advertising.
Cookies placed by the website you are visiting are sometimes called “first party cookies,”
while cookies placed by other companies are sometimes called “third party cookies”.
2. When you use Simple IT Services, a third party may place a number of cookies in your
browser. Some of the cookies will only be used if you use certain features or select certain
preferences, and some cookies will always be used. Third party companies like analytics
companies and ad networks generally use cookies to collect user information on an
anonymous basis.
3. If you do not agree with the use of cookies or certain types of cookies, you can change your
browser’s settings to delete cookies that have already been set and to not accept new
cookies. To learn more about how to do this, visit the help pages of your browser. Please
note, however, that if you delete cookies or do not accept them, you might not be able to
use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some
of our pages might not display properly.
You may also opt out of third party cookies by following the instructions provided by each
third party in its privacy policy. In specific, we use google adwords, adroll and google analytics
as third party cookies for re-marketing purposes.
For google adwords you may opt out here. You may see their privacy policy here.
For google analytics you may opt out here. You may see their privacy policy here.
If you have any questions about our Cookie Policy, you may contact us at info@simpleit.gr.

