ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι στο διαδίκτυο, έτσι και το www.mikelcoffee.com χρησιμοποιεί
cookies. Έχετε την δυνατότητα να μην συμφωνήσετε στην ενεργοποίηση των Cookies. Παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά το κείμενο αυτό γιατί επεξηγεί τι ακριβώς είναι και τι κάνουν τα Cookies, πώς
διευκολύνουν την καλύτερη λειτουργία του www.mikelcoffee.com και την καλύτερη περιήγηση σας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES
Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποθηκεύονται στον
browser που χρησιμοποιείτε στον τερματικό σας εξοπλισμό, δηλ. στο PC, στο Smartphone & το tablet
σας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπού
μας. Τα «προσωρινά» cookies (session cookies) είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν
κλείνετε τον browser σας, ενώ τα «επίμονα» cookies (persistent cookies) παραμένουν αποθηκευμένα
στον τερματικό σας εξοπλισμό, μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους. To
www.mikelcoffee.com χρησιμοποιεί και από τα δύο είδη cookies: χρησιμοποιεί «προσωρινά»
cookies μεταξύ άλλων για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεσή
σας (login) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες, ενώ «επίμονα» cookies για την βελτίωση
της λειτουργίας του www.mikelcoffee.com.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μη ενεργοποίηση των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη τη χρήση τμημάτων
και υπηρεσιών του, δεδομένου ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να σας δώσουμε
το βέλτιστο επίπεδο εμπειρίας περιήγησης και χρήσης του www.mikelcoffee.com που επιθυμούμε
και έχουμε σχεδιάσει να προσφέρουμε στους επισκέπτες του και να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε
όλες τις δυνατότητες του.
Με την εξαίρεση της κατηγορίας (1) Αναγκαία Cookies, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες Cookies
απαιτούν την συγκατάθεσή σας για την ενεργοποίησή τους.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ www.mikelcoffee.com
1. Αναγκαία Cookies
Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός τόπος και δεν μπορούν να
απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που κάνετε εσείς. Μπορείτε
να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά,
αλλά μετά, ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν
αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν.
2.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον
ιστότοπό μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες
που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι
συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του

www.mikelcoffee.com
3. Cookies Analytics
Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την
αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την
εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Τελος, διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να
χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις
δραστηριότητές σου στον Ιστοχώρο μας. Δεν εχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε αυτά τα Cookies,
δεν έχουμε οποιαδήποτε σχέση με την λειτουργία αυτή και δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ TΩΝ COOKIES
Μπορείτε να διαχειριστείτε και να διαγράψετε τα “cookies” μέσω του link που θα βρείτε στο Home
page του site.
ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Cookies οποτεδήποτε. Η παρούσα
πολιτική αναθεωρήθηκε τελευταία φορά την 14/1/2020. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα
Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί
διαθέσιμη στον ιστοχώρο www.mikelcoffee.com.

