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Η παρούσα Πολιτική για τα Cookie εξηγεί τι είναι τα cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, 

πώς τα χρησιμοποιεί η Brunswick Corporation και οποιαδήποτε συνδεδεμένη ή θυγατρική εταιρεία 

(«Brunswick», «εμάς», «μας» ή «εμείς») και ποια δικαιώματα συγκατάθεσης υπάρχουν.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε 

και διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στην Πολιτική Ιδιωτικού 

Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι προορίζονται για ανάγνωση μαζί με την παρούσα 

Πολιτική για τα Cookie.  

 

Η παρούσα Πολιτική για τα Cookie ισχύει για τα cookie και τις λοιπές τεχνολογίες παρακολούθησης 

σε κάθε ιστότοπο ή εφαρμογή της Brunswick, συμπεριλαμβανομένης κάθε συνδεδεμένης ή 

θυγατρικής εταιρείας (συλλήβδην, οι «ιστότοποι»). Συνεχίζοντας να περιηγείστε ή να χρησιμοποιείτε 

τους ιστότοπούς μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να προσπελάσουμε τα cookie 

και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική για τα Cookie. 
 

 

Τι είναι τα Cookie και οι λοιπές τεχνολογίες παρακολούθησης; 

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούν οι ιστότοποι στη συσκευή σας κατά την 

περιήγησή σας. Υπόκεινται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής 

σας. Από μόνα τους, τα cookie είναι ακίνδυνα και εξυπηρετούν κρίσιμες λειτουργίες για τους 

ιστότοπους. Τα cookie μπορούν να προβληθούν και να διαγραφούν εύκολα. 

Άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα web (web 

beacon), εικονοστοιχεία, διαφανή gif και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Αυτές λειτουργούν με 

παρόμοιο τρόπο με τα cookie και τοποθετούν μικρά αρχεία δεδομένων στις συσκευές σας για 

την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας στον εκάστοτε ιστότοπο. Αυτή η παρακολούθηση 

αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους 

ιστότοπούς μας και επιτρέπει στους ιστότοπούς μας να αναγνωρίζουν τη συσκευή σας 

ξεχωριστά από τις συσκευές άλλων χρηστών των ιστότοπων.  

Οι πληροφορίες στην παρούσα πολιτική σχετικά με τα cookie ισχύουν και για τις λοιπές 

τεχνολογίες παρακολούθησης.  

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org και 

www.youronlinechoices.eu. 

Τι είδους cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης χρησιμοποιεί η Brunswick; 

Γενικά, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι περιγραφής των cookie: 1. Προέλευση, 2. Διάρκεια και 

3. Σκοπός.  

Ο καλύτερος τρόπος για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα cookie είναι βάσει της 

περιγραφής του Σκοπού. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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ΤΥΠΟΙ COOKIE 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Cookie πρώτου μέρους Τα «cookie πρώτου μέρους» είναι cookie που ανήκουν 

στην Brunswick και που η Brunswick τοποθετεί στη 

συσκευή σας.  

Η Brunswick χρησιμοποιεί τα cookie και άλλες 

τεχνολογίες παρακολούθησης για να αναγνωρίζει εσάς 

και τα ενδιαφέροντά σας, να θυμάται τις προτιμήσεις σας 

και να παρακολουθεί τη χρήση των ιστότοπών μας. 

Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookie και άλλες τεχνολογίες 

παρακολούθησης για τον έλεγχο της πρόσβασης σε 

συγκεκριμένο περιεχόμενο στους ιστότοπούς μας, για να 

προστατεύουμε τους ιστότοπους και να 

επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε αιτήματα που έχετε από 

εμάς. 

Cookie τρίτου μέρους Τα «cookie τρίτου μέρους» είναι cookie που ένα άλλο 

μέρος τοποθετεί στη συσκευή σας μέσω των ιστότοπών 

μας, βάσει μίας σύμβασης που έχει συνάψει μαζί μας. 

Για τη διαχείριση των ιστότοπών μας και για 

ερευνητικούς σκοπούς, η Brunswick έχει συνάψει 

συμβάσεις με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την 

παρακολούθηση και την ανάλυση στατιστικών χρήσης 

και όγκου πληροφοριών από τους χρήστες του ιστότοπού 

μας. Τα εν λόγω cookie μας βοηθούν να βελτιώσουμε 

την εμπειρία των χρηστών, να διαχειριστούμε το 

περιεχόμενο στους ιστότοπούς μας και να αναλύσουμε 

τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται και 

χρησιμοποιούν τους ιστότοπους. Αυτά τα cookie μπορεί 

επίσης να αφορούν τρίτους διαφημιστές και ιστότοπους 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που ενδέχεται να 

χρησιμοποιούν cookie για να παρακολουθούν τα 

διαδικτυακά τους ενδιαφέροντα, να δημιουργούν ένα 

προφίλ αυτών και να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε 

περιεχόμενο με τα δίκτυά σας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(χρονικό 

διάστημα που 

παραμένουν 

Μόνιμα cookie Τα μόνιμα cookie παραμένουν στον υπολογιστή ή την 

κινητή συσκευή σας όταν είστε εκτός σύνδεσης έως ότου 

λήξουν, οπότε και διαγράφονται αυτόματα. Η 

ημερομηνία λήξης ορίζεται από τον διαχειριστή των 
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στη συσκευή 

σας) 
cookie και η διάρκεια των cookie μπορεί να κυμαίνεται 

από μερικά λεπτά έως αρκετά χρόνια. Τα cookie έχουν 

σχεδιαστεί ώστε να λήγουν το αργότερο μόλις 

παρέλθει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 

δημιουργήθηκαν. 

Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookie για να βελτιώσουμε την 

εμπειρία σας κατά τη χρήση των ιστότοπών μας. Αυτό 

περιλαμβάνει την καταγραφή της αποδοχής σας της 

Πολιτικής μας για τα Cookie, την καταγραφή των 

επιλογών συγκατάθεσής σας στο banner των cookie, το 

οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά όταν ανοίγετε τους 

ιστότοπους. 

Cookie συνεδρίας Τα cookie συνεδρίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το 

πρόγραμμα περιήγησής σας.  

Χρησιμοποιούμε cookie συνεδρίας για τη συλλογή και 

αποθήκευση προσωρινών δεδομένων ενώ επισκέπτεστε 

έναν ιστότοπο. 

ΣΚΟΠΟΣ Απολύτως απαραίτητα cookie  Αυτά τα cookie συνήθως τοποθετούνται μόνο ως 

απάντηση σε ενέργειες στις οποίες προβαίνετε και οι 

οποίες ισοδυναμούν με αίτημα υπηρεσιών, όπως ο 

ορισμός των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση 

ή η συμπλήρωση εντύπων. Βοηθούν στην επαλήθευση 

της ταυτότητας των χρηστών και αποτρέπουν τη 

δόλια χρήση των λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά 

τα cookie, οι υπηρεσίες που ζητάτε δεν μπορούν να 

παρασχεθούν. 

Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 

του ιστότοπου και δεν μπορούν να απορριφθούν 

στους ιστότοπούς μας. Αν και μπορείτε να ρυθμίσετε 

το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή 

να σας ειδοποιεί για αυτά τα cookie, ορισμένα μέρη 

του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν χωρίς αυτά τα 

cookie. Αυτά τα cookie δεν αποθηκεύουν στοιχεία 

προσωπικής ταυτοποίησης. 
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Cookie 

προτιμήσεων/λειτουργικότητας 
Αυτά τα cookie μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε 

βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση, 

επιτρέποντας σε έναν ιστότοπο να θυμάται τις 

επιλογές που έχετε κάνει στο παρελθόν, όπως ποια 

γλώσσα προτιμάτε ή ποιο είναι το όνομα χρήστη και ο 

κωδικός πρόσβασής σας, ώστε να μπορείτε να 

συνδέεστε αυτόματα. Αυτά τα cookie μπορεί να είναι 

cookie πρώτου ή τρίτου μέρους.  

Εάν απορρίψετε αυτά τα cookie, ενδέχεται να μην 

λειτουργούν σωστά όλες οι υπηρεσίες. 

Cookie στατιστικής/απόδοσης Αυτά τα cookie επιτρέπουν την καταμέτρηση 

επισκέψεων και πηγών κυκλοφορίας, ώστε να 

μπορούμε να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε την 

απόδοση του ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και 

λιγότερο δημοφιλείς και να μάθουμε πώς κινούνται οι 

επισκέπτες στον ιστότοπο. Σκοπός τους είναι να 

βελτιώσουν τις λειτουργίες του ιστότοπου και να 

ενισχύσουν την απόδοσή του. Αυτά τα cookie 

παρέχονται συνήθως από πλατφόρμες ανάλυσης 

πρώτου ή/και τρίτου μέρους.  

Εάν απορρίψετε αυτά τα cookie, δεν μπορούμε να 

εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενημερώσεων βάσει του 

τρόπου και του χρόνου της περιήγησής σας στον 

ιστότοπο και τους συνδέσμους μας. Δεν είναι δυνατή 

η ταυτοποίησή σας με αυτές τις πληροφορίες, 

επειδή είναι όλες συγκεντρωτικές και, συνεπώς, 

ανωνυμοποιημένες. 

Cookie μάρκετινγκ Αυτά τα cookie παρακολουθούν τη διαδικτυακή σας 

δραστηριότητα σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους 

ιστότοπους προκειμένου να βοηθήσουν τους 

διαφημιζόμενους να παρέχουν πιο σχετικές 

διαφημίσεις ή να περιορίσουν πόσες φορές βλέπετε 

μια διαφήμιση. Τα εν λόγω cookie μπορούν να 

κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές σε άλλους 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς οργανισμούς ή 

διαφημιστές. Αυτά είναι μόνιμα cookie και μπορεί να 

είναι cookie είτε πρώτου, είτε τρίτου μέρους.  
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Πώς μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου σχετικά με τη χρήση των cookie; 

Έχετε διάφορες επιλογές προκειμένου να ορίσετε τις προτιμήσεις συγκατάθεσής σας για τα 

cookie. 

 

Μπορείτε να διακόψετε τη λήψη των cookie στη συσκευή σας επιλέγοντας τις κατάλληλες 

ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας 

ενημερώσουν για το πώς να διακόψετε την αποδοχή νέων cookie, τον τρόπο ειδοποίησης όταν 

λάβετε ένα νέο cookie και τον τρόπο απενεργοποίησης των υφιστάμενων cookie. Μπορείτε να 

μάθετε πώς να το κάνετε αυτό για το πρόγραμμα περιήγησής σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί 

«βοήθεια» στο μενού του προγράμματος περιήγησης, ή από τη διεύθυνση 

www.allaboutcookies.org. Σημειώστε, ωστόσο, ότι χωρίς τα cookie ενδέχεται να μην μπορείτε 

να προσπελάσετε ή να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.  

 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν μια 

«ιδιωτική λειτουργία» με την οποία διαγράφονται τα cookie μετά την επίσκεψή σας στον 

ιστότοπο. Παρακαλείστε να διαβάσετε την ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για 

να μάθετε περισσότερα για το πώς να ενεργοποιήσετε την «ιδιωτική λειτουργία». Μπορείτε 

πάντα να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας αν το πρόγραμμα περιήγησής σας βρίσκεται σε 

Εάν απορρίψετε αυτά τα cookie, θα έχετε λιγότερο 

εξατομικευμένες και πιο τυχαιοποιημένες 

διαφημίσεις. 

 

Cookie μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 
Αυτά τα cookie ρυθμίζονται από μια σειρά υπηρεσιών 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε προσθέσει 

στον ιστότοπο, ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε το 

περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα δίκτυά σας. 

Μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους και να 

δημιουργήσουν ένα προφίλ βάσει των ενδιαφερόντων 

σας. Αυτά τα cookie μπορεί να είναι cookie πρώτου 

ή/και τρίτου μέρους. 

 Εάν απορρίψετε αυτά τα cookie, θα περιοριστεί η 

δυνατότητά μας να σας προσφέρουμε τα προϊόντα και 

τις διαφημίσεις μας και ενδέχεται να μην μπορείτε να 

επωφεληθείτε από τις δυνατότητες κοινοποίησης στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

http://www.allaboutcookies.org/
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«ιδιωτική λειτουργία». Ωστόσο, η εμπειρία χρήστη ενδέχεται να μην είναι η βέλτιστη και 

ορισμένα προγράμματα μπορεί να μην λειτουργούν. 

 

Αν θέλετε να διαγράψετε cookie που είχαν αποθηκευτεί στο παρελθόν, μπορείτε να τα διαγράψετε με 

μη αυτόματο τρόπο οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα εμποδίσει τους ιστότοπους να 

τοποθετούν περισσότερα cookie στη συσκευή σας, εκτός και αν προσαρμόσετε το πρόγραμμα 

περιήγησης από τις ρυθμίσεις του, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας 

του προγράμματος περιήγησής σας για πρόσθετες πληροφορίες. 

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie (εκτός από τα απολύτως απαραίτητα 

cookie, τα οποία απαιτούνται για την απόδοση του ιστότοπου) στους ιστότοπούς μας κάνοντας κλικ 

στο πλαίσιο «Ρυθμίσεις cookie» που εμφανίζεται στον ιστότοπο όταν ανοίγει. Μπορείτε πάντα να 

αποκτήσετε πρόσβαση στις προτιμήσεις σας για τα cookie κάνοντας κύλιση στο κάτω μέρος 

οποιουδήποτε από τους ιστότοπούς μας και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Μην πουλήσετε / Μην 

κοινοποιήσετε τα δεδομένα μου» (Do Not Sell / Do Not Share My Data).  

 

 

 


