Πολιτική Χρήσης Cookies
1. Γενικά
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση
περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την
ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε
έναν φυλλομετρητή (internet browser) κατά την πλοήγησή μας και στη συνέχεια να τα
ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.
Όμως ουδέποτε τα cookies περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα
μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του
ιστότοπου όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς στην
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο
https://www.electrify.gr/.

2. Είδη Cookies
Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει
την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των
πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα cookies που χρησιμοποιούμε και οι λόγοι που το
κάνουμε. Οι πληροφορίες αυτές ενημερώνονται τακτικά, ωστόσο, εάν εντοπίσετε
οποιαδήποτε ανακολουθία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
2.1 Αναγκαία Cookies
Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας. Τα
απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας
βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της
ιστοσελίδας. Χωρίς τα cookies αυτά η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητάμε την ειδική συγκατάθεση σας. Για
όλα τα άλλα cookies απαιτείται η συγκατάθεση σας.
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2.2 Cookies Προτίμησης
Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που
αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την

προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Προς το παρόν, δεν
χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies.

2.3 Στατιστικά cookies
Τα στατιστικά cookies βοηθούν τους ιδιοκτήτες του ιστοτόπου να κατανοήσουν πώς
αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας
πληροφορίες ανώνυμα. Προς το παρόν, δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies.
2.4 Cookies Εμπορικής Προώθησης
Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των
επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι
σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους
εκδότες και διαφημιστές.
Προς το παρόν, δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies.
2.5 Αταξινόμητα
Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού
με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.
Προς το παρόν, δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies.
3. Εγκατάσταση Cookies
Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στον ιστότοπο https://www.electrify.gr/
ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν με σχετική αναφορά στο κάτω
μέρος της σελίδας πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των
cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Στη συνέχεια, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει
ποιες κατηγορίες cookies θα χρησιμοποιηθούν κατά την πλοήγησή του. Από τη λήψη
συγκατάθεσης εξαιρούνται τα τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της
σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου, την οποία έχει
ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης.
Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με τη χρήση των απαραίτητων cookies, πρέπει
να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των
cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies
μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου όσο
και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την εταιρεία
WATT+VOLT.

