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1) Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας,
τοtablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, όταν επισκέπτεστε το Διαδίκτυο,
συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων των εμπορικών σημάτων της L’OREAL.
Στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε κυρίως τα Cookies προκειμένου να διευκολύνουμε
την πλοήγησή σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά τους, όπως για
παράδειγμα, για να σας αναγνωρίζουμε κατά την επόμενη είσοδό σας στην ιστοσελίδα και
να σας προσφέρουμε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα
ενδιαφέροντά σας.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα cookies για να διενεργήσουμε στατιστικές επισκεψιμότητας
και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας.
2) Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούμε;
Αναλόγως της συσκευής σας, εγκαθιστούμε cookies για να :
- σας ταυτοποιήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για εσάς προκειμένου να σας
προσφέρουμε μία προσωποποιημένη πλοήγηση,
- διασφαλίσουμε μία ασφαλή πλοήγηση και να καταπολεμήσουμε την εξαπάτηση,
- σας προσφέρουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας,
- σας προτείνουμε εμπορικές ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις σας και
τις τελευταίες αγορές σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται, κάντε κλικ
εδώ.
3) Διαχείριση cookies από το πρόγραμμα περιήγησης.
Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης είναι συνήθως εξαρχής προγραμματισμένες
ώστε να αποδέχονται τα cookies, ωστόσο μπορείτε να τις προσαρμόσετε εύκολα
αλλάζοντας τις στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ένα ή περισσότερα cookies, ενδέχεται να μην
μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από τις ιστοσελίδες
μας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές, κάντε κλικ στη σύνδεση για το
πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε :


Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9







Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.
All About Cookies – http://www.aboutcookies.org/ (στα αγγλικά).

4) Φιλοξενούμε cookies τρίτων;
Τα cookies από ιστοσελίδες τρίτων μπορούν να αποθηκευθούν στη συσκευή σας και έχουν
σκοπό να προσωποποιήσουν και/ή να βελτιώσουν το περιεχόμενο (περιλαμβανομένης της
διαφήμισης) το οποίο τυχόν σας προτείνεται κατά την πλοήγησή σας. Αναλόγως των μέσων
υποστήριξης, ορισμένα cookies τρίτων μπορεί να αποθηκευτούν, περιλαμβανομένων :
-

Περιεχόμενο Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης : ενδέχεται να δημοσιεύσουμε στα
μέσα υποστήριξής μας περιεχόμενα σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς,
όταν συμβουλεύεστε το εν λόγω περιεχόμενο στα μέσα υποστήριξής μας, ένα
cookie της σχετικής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να αποθηκευθεί
στη συσκευή σας.
Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies αυτών των κοινωνικών
δικτύων για περισσότερες πληροφορίες.

-

Flash : τα Flash Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται από το λογισμικό
Flash. Αυτό το λογισμικό συχνά είναι εγκαταστημένο ως προέκταση των
προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να προβάλλονται
δυναμικά αντικείμενα/πεδία, όπως κινούμενα γραφικά ή βίντεο. Έτσι, τα Flash
Cookies μπορεί να εγκατασταθούν με τη χρήση της εφαρμογής Flash. Σας
προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies στην ιστοσελίδα
www.adobe.com (http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html).

5) Εγκαθιστούμε cookies σε μέσα υποστήριξης τρίτων;
Ενδέχεται να εγκαταστήσουμε cookies σε ιστοσελίδες συνεργατών μας για την προώθηση
διαφημίσεων των μαρκών και/ή των προϊόντων μας. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται
κυρίως για να σας παρουσιάσουν περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας και
να αξιολογήσουμε τα περιεχόμενο μας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης).
6) Ποια cookies είναι εγκαταστημένα σε αυτή την Ιστοσελίδα;
Σήμερα 01/10/2014, τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ιστοσελίδα :
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[If you offer the possibility to disable cookies by category of cookies on your site,
please add the following paragraph, as well as a column "Agree / Disagree" in the
previous table with a checkbox]:
Κλικάροντας «Δεν αποδέχομαι», απορρίπτετε την εγκατάσταση των σχετικών cookies στη
συσκευή σας. Ωστόσο, τα λειτουργικά cookies, τα οποία κρίνονται ως υποχρεωτικά, δεν
δύνανται να απενεργοποιηθούν, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την πλοήγησή σας στην
ιστοσελίδα μας.
Υπενθυμίζουμε ότι απενεργοποιώντας τα cookies μέσω του δικού σας προγράμματος
περιήγησης, θα απενεργοποιηθούν όλα τα cookies, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των ιστοσελίδων μας.

