
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES  

Για τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται προηγούμενα στην Πολιτική προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προσωρινά “cookies”, τα οποία παραμένουν σε 

ένα αρχείο cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μέχρι αυτό να κλείσει. Το cookie είναι ένα 

μικρό κομμάτι πληροφορίας που στέλνεται στο server του χρήστη και μένει στο σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή του, χωρίς να προκαλεί κάποια βλάβη σε αυτόν. 

Η χρήση cookies από την ICON FITNESS χρειάζεται πάντα ρητή εξουσιοδότηση από το χρήστη, ο 

οποίος λαμβάνει ειδοποίηση και μπορεί, όντας ενημερωμένος και διαφωτισμένος, να επιλέξει αν θα την 

αποδεχτεί ή θα την απορρίψει. 

 

• Απολύτως αναγκαία Cookies 
 
Τα βασικά cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις 
λειτουργίες της. Χωρίς αυτά τα απολύτως αναγκαία cookies, η Ιστοσελίδα δεν θα λειτουργήσει για εσάς τόσο ομαλά 
όσα επιθυμούμε και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένες παροχές 
και λειτουργίες της. 

Διαχείριση 

ετικετών Google 

Πάροχος κανόνων 

παρακολούθησης 

Ιστοσελίδας 

Λήγουν μετά από 24 

μήνες 

Τρίτο μέρος:  

http://www.google.com/policies/privacy/ 

 
 

• Cookies Απόδοσης  
 
Τα Cookies Απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα και μας 
επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της. Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες 
είναι οι σελίδες του Ιστότοπου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες 
που αντιμετωπίσατε με την Ιστοσελίδα και μας δείχνουν εάν η διαφήμισή μας είναι αποτελεσματική ή όχι.  

Αυτό μας επιτρέπει να δούμε το γενικό μοντέλο χρήσης της Ιστοσελίδας, και όχι τη χρήση που κάνει ένα μόνο 
άτομο.  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προκειμένου να αναλύσουμε την κίνηση της Ιστοσελίδας και δεν 
εξετάζουμε αυτές τις πληροφορίες για την αναγνώριση εξατομικευμένων πληροφοριών. 

 

 

 

 

Google Analytics 
Παρακολούθηση 

κίνησης της 

Ιστοσελίδας 

Λήγουν μετά από 24 μήνες 
Τρίτο μέρος: 

http://www.google.com/policies/privacy/ 

https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttp%253a%252f%252fwww.google.com%252fpolicies%252fprivacy%252f%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-be4aaff4021e316379bde4de5e845f6d35fd5648
https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttp%253a%252f%252fwww.google.com%252fpolicies%252fprivacy%252f%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-be4aaff4021e316379bde4de5e845f6d35fd5648


• Διαφημιστικά Cookies 
 
Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή στοχευμένων προσφορών ή διαφημίσεων, βάσει των 
ενδιαφερόντων σας στην Ιστοσελίδα ή για τη διαχείριση της διαφήμισής μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν 
πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας σε αυτόν ή σε άλλους ιστότοπους για να σας παρέχουν στοχευμένη 
διαφήμιση.  
 

 

 
 

•  Σχόλια 

Disqus 
Ανιχνεύει σχόλια 

συμπεριφοράς, 

analytics 

Λήγουν μετά 

από 24 μήνες 

Τρίτο μέρος: 

https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-

privacy-policy 

 

• Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  
 

Τα cookies των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.   

Munchkin 
Καταγράφει την τελευταία 

επίσκεψη και δραστηριότητα 

Λήγουν μετά από 24 

μήνες 

Τρίτο μέρος: 

https://documents.marketo.com/legal/co

okies/ 

Addthis 
Ανιχνεύει για συμπεριφορική 

διαφήμιση, analytics, έρευνα 

αγοράς 

Λήγουν μετά από 24 

μήνες 

 Τρίτο μέρος:  

http://www.addthis.com/ 

Facebook 

Ανιχνεύει μέλη/μη μέλη των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

για συμπεριφορική διαφήμιση, 

analytics, έρευνα αγοράς 

Λήγουν μετά από 

24 μήνες 

Τρίτο μέρος: 

https://www.facebook.com/help/cookies/ 

https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttps%253a%252f%252fhelp.disqus.com%252fcustomer%252fportal%252farticles%252f466259%252dprivacy%252dpolicy%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-8ad6696d1661da86029808caaf51546fa871f926
https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttps%253a%252f%252fhelp.disqus.com%252fcustomer%252fportal%252farticles%252f466259%252dprivacy%252dpolicy%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-8ad6696d1661da86029808caaf51546fa871f926
https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttps%253a%252f%252fdocuments.marketo.com%252flegal%252fcookies%252f%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-739170fb76c9782b97bc285197d210837eb2f0d0
https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttps%253a%252f%252fdocuments.marketo.com%252flegal%252fcookies%252f%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-739170fb76c9782b97bc285197d210837eb2f0d0
https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttp%253a%252f%252fwww.addthis.com%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-1c7e881bec1f54ec8a2d25d7b64322a92c243bd4
https://privado.dlas.pt/OWA/redir.aspx?C=6d991f25cf0a4d42bcf60c5fb246d5ac&URL=https%3a%2f%2fimsva91-ctp.trendmicro.com%3a443%2fwis%2fclicktime%2fv1%2fquery%3furl%3dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fhelp%252fcookies%252f%26umid%3d30AE8CDF-6B63-E805-8C0F-3C04FDB64A40%26auth%3dae94de20d0a4942226f0b417f64df3f72200e2fd-ef17ed292c9ed8ef80bddc099a96cebfc3d3ad6d

