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Η παρούσα δήλωση cookies εξηγεί πώς η Western Digital («Western Digital», «εμείς»,
«εμάς» ή «μας») χρησιμοποιεί cookies στους δικτυακούς τόπους, στις εφαρμογές και στις
διαδικτυακές υπηρεσίες μας, καθώς και τις επιλογές που έχετε.
Ορισμός των «Cookies»

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
πληροφοριών σε προγράμματα περιήγησης ιστού. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως
για την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τηλέφωνα και άλλες συσκευές. Χρησιμοποιούμε επίσης άλλες τεχνολογίες,
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης ή
τη συσκευή σας, αναγνωριστικά που σχετίζονται με τη συσκευή σας, και άλλο λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιητικών σημάτων διαδικτύου (web beacons) και
ετικετών εικονοστοιχείων (pixel tags), για παρόμοιους σκοπούς. Στην παρούσα δήλωση
cookies, αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις τεχνολογίες χρησιμοποιώντας τον όρο «cookies».
Τύποι cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή, την προστασία και τη βελτίωση των προϊόντων
και των υπηρεσιών μας, όπως η εξατομίκευση του περιεχομένου, η προσφορά και η
μέτρηση διαφημίσεων, η κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και η παροχή
ασφαλέστερης εμπειρίας. Παρακάτω περιγράφουμε τους διάφορους τύπους cookies που
χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς που επιτελούν. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα
cookies που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους
συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.
•

•

Βασικά cookies: Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των
δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για τη λειτουργία
απαραίτητων χαρακτηριστικών, όπως το καλάθι αγορών ή η λειτουργία εφαρμογής
προϊόντων. Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, δεν θα είμαστε σε θέση να
ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας.
Cookies επιδόσεων και λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies συλλέγουν
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δικτυακών τόπων και των
υπηρεσιών μας και μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε κατά την
περιήγηση. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να
βελτιστοποιήσουμε τους διαδικτυακούς μας τόπους και να καταστήσουμε
ευκολότερη τη χρήση τους, και δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά. Εάν
απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες των δικτυακών τόπων, των εφαρμογών
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και των υπηρεσιών μας και ενδέχεται να μειωθεί η υποστήριξη ή οι πληροφορίες
που σας παρέχουμε.
• Εργαλεία ανάλυσης και cookies προσαρμογής: Αυτά τα cookies συλλέγουν τις
πληροφορίες που χρησιμοποιούμε σε συγκεντρωτική μορφή για να μας βοηθήσουν
να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι, οι εφαρμογές και οι
υπηρεσίες μας και πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαφημιστικές μας εκστρατείες,
και να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε τους δικτυακούς μας τόπους. Εάν
απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες των δικτυακών τόπων, των εφαρμογών
και των υπηρεσιών μας και ενδέχεται να μειωθεί η υποστήριξη ή οι πληροφορίες
που σας παρέχουμε.
• Διαφημιστικά cookies: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το
ιστορικό περιήγησης ή το ιστορικό αγορών σας και χρησιμοποιούνται για να
προσαρμόσουν καλύτερα τα διαφημιστικά μηνύματα στα ενδιαφέροντά
σας. Εκτελούν λειτουργίες όπως η αποτροπή της συνεχούς επανεμφάνισης της
ίδιας διαφήμισης, η διασφάλιση της σωστής προβολής των διαφημίσεων και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή διαφημίσεων που βασίζονται στα ενδιαφέροντά
σας. Μπορούμε να διαβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους για να
συμβάλουμε στη δημιουργία και την προβολή εξατομικευμένων και βασισμένων
στα ενδιαφέροντά σας διαφημίσεων. Εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε αυτά τα
cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες των
δικτυακών τόπων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας και ενδέχεται να
μειωθεί η υποστήριξη ή οι πληροφορίες που σας παρέχουμε.
• Cookies κοινωνικής δικτύωσης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να
μπορείτε να μοιράζεστε σελίδες και περιεχόμενο στους δικτυακούς τόπους και τις
υπηρεσίες μας μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων και άλλων δικτυακών
τόπων. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς
σκοπούς.

Cookies τρίτων

Μπορεί επίσης να υπάρξουν cookies τρίτων στους δικτυακούς μας τόπους, τις εφαρμογές
και τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας στο διαδίκτυο, ο
πωλητής ηλεκτρονικού εμπορίου μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και άλλες
τεχνολογίες. Μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε σε τρίτους να τοποθετήσουν cookies
στους δικτυακούς μας τόπους για τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικά με τις
δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο ή/και σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή διαδικτυακές
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στοχευμένων διαφημίσεων βάσει αυτών
των πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εκ νέου εμπορία των
προϊόντων μας και των υπηρεσιών που έχετε δει στους δικτυακούς μας τόπους και σε
δικτυακούς τόπους τρίτων.
Η παρούσα δήλωση cookies δεν ισχύει για τα cookies, τις εφαρμογές, τις τεχνολογίες ή
τους δικτυακούς τόπους που ανήκουν ή/και λειτουργούν από τρίτους ή πρακτικές των εν
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λόγω τρίτων, ακόμα και αν χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία μας για την
αποθήκευση ή τη συλλογή πληροφοριών. Για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούν οι
τρίτοι τα cookies, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου και cookies τρίτων.
Διαφήμιση με βάση τα ενδιαφέροντά σας

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων για την προβολή διαφημίσεων στους
δικτυακούς μας τόπους και για την προβολή διαφημίσεων σε δικτυακούς τόπους τρίτων.
Αυτό μας επιτρέπει να κατευθύνουμε διαφημίσεις σε εσάς για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος). Τηρούμε
τις Αυτορυθμιστικές αρχές για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση της βιομηχανίας
της διαφήμισης.
Για να μάθετε περισσότερα ή για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος,
μπορείτε να επισκεφθείτε τους εξής συνδέσμους:
• Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης (ΣΨΔ): http://www.aboutads.info/choices/
• Πρωτοβουλία Διαδικτυακής Διαφήμισης (ΠΔΔ):
•

http://optout.networkadvertising.org
Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης
(ΕΣΔΨΔ): http://www.youronlinechoices.eu/ και http://www.edaa.eu/

Έλεγχος και κατάργηση των cookies

Το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή σας μπορεί να προσφέρει ρυθμίσεις που σας
επιτρέπουν να επιλέξετε αν έχουν οριστεί τα cookies του προγράμματος περιήγησης και να
τα διαγράψετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία ελέγχου και
για να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies, επισκεφθείτε το υλικό
βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Εάν επιλέξετε να
απορρίψετε τα cookies, όπως σημειώνεται παραπάνω, ενδέχεται να μην μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δικτυακών τόπων και των
υπηρεσιών μας.
Χωρίς παρακολούθηση

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μετάδοσης σημάτων
«Χωρίς παρακολούθηση». Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε ανταποκρινόμαστε στα σήματα
«Χωρίς παρακολούθηση». Αντίθετα, τηρούμε τα πρότυπα που περιγράφονται στη
Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και στην παρούσα Δήλωση Cookies.
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