Ονομασία
cookies
Cookies που τα
ονόματά τους
ξεκινούν από
_ut* και _ga,
_gid, _gat,
AMP_TOKEN,
_ga_exp,_gac_
*.

act, c_user,
datr, fr.

Πάροχος
cookies
Google
Analytics,
Google
AdWords,
Google
DoubleClick,
Google
Optimize

Facebook

Σκοπός

Αναλυτικές πληροφορίες

Πρόκειται για web analytics cookies
τα οποία παρέχει η Google Inc.
Χρησιμοποιούνται για να
συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με
τη χρήση του δικτυακού τόπου από
τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε
αυτή την πληροφορία για να
εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και
δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να
βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο
μας. Επίσης τα cookies αυτά
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για
να προσφέρουν επιθυμητή και
προσωποποιημένη διαφημιστική
εμπειρία στον κάθε χρήστη.

Για να μάθετε πώς
χρησιμοποιεί η Google τα
cookies και τις επιπλέον
πληροφορίες που συλλέγει
μέσω του δικτυακού τόπου
μας, διαβάστε την πολιτική
απορρήτου για τις
υπηρεσίες Google
Analytics και DoubleClick/
AdWords.
Εάν δεν θέλετε η Google
να συλλέγει αυτές τις
πληροφορίες, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το optout plugin.Λειτουργεί
στους περισσότερους
browser.

Το Facebook συλλέγει πληροφορίες Ενημερωθείτε για την
για τον επισκέπτη για να προσφέρει Πολιτική cookies του
προσωποποιημένη διαφήμιση και
Facebook.
στατιστικά στοιχεία για τις
ενέργειες του επισκέπτη στον
δικτυακό τόπο.

Cookies που HotJar
τα ονόματά
τους ξεκινούν
από _hj*.

Με αυτά τα cookies η υπηρεσία
Μάθετε πώς χρησιμοποιεί
HotJar συλλέγει στατιστικά στοιχεία τα cookies η υπηρεσία
για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι HotJar.
επισκέπτες τον δικτυακό τόπο.
Επίσης αποθηκεύει την κατάσταση
προβολής κάποιων widget, όπως
survey, στον κάθε επισκέπτη.

__utm*, dnt, Twitter
guest_id,
personalizatio
n_id,,
external_refer
er, _gid,
eu_cn,
twitter_ads_id
, mbox, netpu,
ads_prefs,
remember_ch
ecked_on

Με αυτά τα cookies το Twitter
συλλέγει στατιστικά στοιχεία
απόδοσης και βελτιώνει το
περιεχόμενο των διαφημίσεων που
εμφανίζει στον επισκέπτη, σύμφωνα
με το περιεχόμενο που φαίνεται ότι
τον ενδιαφέρει.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται
επίσης για τα twitter widgets, όπως
το κουμπί κοινοποίησης.

Μάθετε πώς χρησιμοποιεί
τα cookies το Twitter.
Ενημερωθείτε για τους
τρόπους που μπορείτε να
ελέγξετε τη χρήσηαυτών
των δεδομένων.

Bcookie,
bscookie,
lidc, L1c,
Bizo*

Το LinkedIn χρησιμοποιεί cookies
για να προβάλλει σχετικό
διαφημιστικό περιεχόμενο εντός και
εκτός του LinkedIn, και να συλλέγει

Ενημερωθείτε για την
πολιτική χρήσης cookies
του LinkedIn.
Εάν δεν επιθυμείτε να

LinkedIn

gro_*

Eurobank

στατιστικά στοιχεία για την
απόδοση των διαφημίσεων.
Επίσης, τα χρησιμοποιεί για τα
LinkedIn widgets, όπως το κουμπί
κοινοποίησης.

βλέπετε
προσωποποιημένες
διαφημίσεις, μπορείτε να
αλλάξετε τις επιλεγμένες
ρυθμίσεις του λογαριασμού
σας.

Αυτά τα cookies δημιουργούνται
από τον δικτυακό τόπο της
Eurobank. Τα χρησιμοποιούμε για
τη στατιστική ανάλυση των
δεδομένων κίνησης των επισκεπτών
του δικτυακού τόπου μας. Επίσης τα
χρησιμοποιούμε για να
βελτιώσουμε τη διαφημιστική
εμπειρία των επισκεπτών μας.

Αυτά τα cookies δεν
αποθηκεύουν προσωπικά
δεδομένα τα οποία θα
μπορούσαν να
ταυτοποιήσουν
οποιονδήποτε χρήστη.
Αναγνωρίζουν μόνο
ενέργειες, όπως η εγγραφή
σε ένα newsletter.
Η αναμενόμενη διάρκεια
ζωής τους είναι 5 έτη.

