ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπο www.albacem.gr . Η χρήση
του ιστότοπου συνεπάγεται τη συναίνεσή σας για τη χρήση cookies.
Η Πολιτική Cookies της εταιρίας μας εξηγεί τι είναι τα cookies, τον τρόπο που τα
χρησιμοποιούμε εμείς και ενδεχόμενα κάποιοι συνεργάτες μας στο πλαίσιο της
ιστοσελίδας, τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα cookies, καθώς και κάποιες ορισμένες
περαιτέρω πληροφορίες για τα cookies.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES
Τα cookies είναι τμήματα αρχείων με τη μορφή κειμένου, τα οποία αποστέλλονται στο
πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείτε, όταν επισκέπτεστε έναν
ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και παρέχουν τη
δυνατότητα στον ιστότοπο ή σε κάποιον τρίτο να σας αναγνωρίζει, διευκολύνουν την
επόμενη επίσκεψή σας και καθιστούν τον ιστότοπο χρησιμότερο για εσάς.
Τα cookies μπορεί να είναι «μόνιμα» (persistent) ή «προσωρινά» (session). Τα μόνιμα
cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας ακόμα και όταν
αποσυνδέεστε, ενώ τα προσωρινά cookies διαγράφονται μόλις τερματίσετε το πρόγραμμα
περιήγησης.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ COOKIES Η ΤΙΤΑΝ
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, κατά την πρόσβασή σας ενδέχεται να αποθηκεύσουμε
ορισμένα αρχεία cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για τους εξής λόγους:


Για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου .



Για σκοπούς ανάλυσης.

Χρησιμοποιούμε προσωρινά και μόνιμα cookies στον ιστότοπο και χρησιμοποιούμε
διαφορετικά είδη cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου , ως κατωτέρω:


Απολύτως απαραίτητα cookies: Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για να
απομνημονεύονται πληροφορίες οι οποίες διαφοροποιούν τη συμπεριφορά ή την
εμφάνιση του ιστότοπου , όπως, για παράδειγμα, την προτιμώμενη γλώσσα του
χρήστη για τον ιστότοπο.



Cookies ανάλυσης: Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης για την
παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, προκειμένου να
προβαίνουμε σε βελτιώσεις. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούμε cookies
ανάλυσης για τη δοκιμή νέων διαφημίσεων, σελίδων, χαρακτηριστικών ή
λειτουργιών του ιστότοπου, προκειμένου να διαπιστώνουμε την ανταπόκριση του
χρήστη.

COOKIES ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Εκτός των δικών μας cookies, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies τρίτων για την
αναφορά στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, την εμφάνιση
διαφημίσεων στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, κ.λπ.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ COOKIES
Μπορείτε να διαγράφετε τα cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που
χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε είτε να διαγράφει είτε να μην επιτρέπει την εγκατάσταση
cookies. Λεπτομέρειες θα βρείτε στις σελίδες υποστήριξης του προγράμματος περιήγησης
που χρησιμοποιείτε.
Ωστόσο, σε περίπτωση που διαγράψετε τα cookies ή δεν αποδεχθείτε την εγκατάστασή
τους, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες που
παρέχουμε, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας, ενώ
ορισμένες σελίδες μας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά.


Για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, επισκεφθείτε τη σελίδα της
Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050



Για το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, επισκεφθείτε τη σελίδα της
Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835



Για το πρόγραμμα περιήγησης Firefox, επισκεφθείτε τη σελίδα της
Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-infowebsites-stored



Για το πρόγραμμα περιήγησης Safari, επισκεφθείτε τη σελίδα της
Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US



Για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφθείτε τις επίσημες
ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε τους
παρακάτω ιστότοπους τρίτων φορέων:


AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/



Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

