Πολιτική cookies
Εισαγωγή
Η παρούσα πολιτική παραθέτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies) που χρησιμοποιεί
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΓΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό
τίτλο MEGA BROKERS SA (εφεξής «εμείς» ή «μας») κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο
www.megabroker.gr (εφεξής «Υπηρεσία»). Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συναινείτε στη χρήση cookies.
Η πολιτική μας για τα cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο
τρίτα μέρη με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε μπορούν να χρησιμοποιούν cookies στην Υπηρεσία και τις
επιλογές σας σχετικά με τα cookies.
Η παρούσα πολιτική συμπληρώνετε από την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων την
οποία θα βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν
ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookies αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και επιτρέπει
στην Υπηρεσία ή σε κάποιον τρίτο να σας αναγνωρίσει και να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει
την Υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς.
Τα cookies μπορούν να είναι cookies «μόνιμα» (Permanent) ή «συνεδρίας» (Session) που απαλείφονται αυτομάτως
όταν κλείσετε το browser σας.

Τι cookies χρησιμοποιούνται;
Η ιστοσελίδα της MEGA BROKERS SA χρησιμοποιεί cookies για τους κάτωθι σκοπούς:
Βασικά Cookies
Είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές.
Τα βασικά cookies δεν αναγνωρίζουν μοναδικά τον χρήστη, ενώ χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προσφέρουμε
αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
Cookies Λειτουργικότητας & Στατιστικών Χρήσης
Βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες
υπηρεσίες. Επίσης μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις επιδόσεις και την λειτουργία των ιστοτόπων μας.
Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα Cookies μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία
που έχετε αποκαλύψει. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους
διαδικτυακούς τόπους.
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Διαφημιστικά Cookies
Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που είναι πιο συναφές με εσάς και τα ενδιαφέροντά
σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης ή για τον περιορισμό της συχνότητας
εμφάνισης διαφημίσεων. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα των
διαφημιστικών προγραμμάτων που διεξάγουμε μέσω του ιστότοπού μας.
Πως διαγράφονται τα cookies;
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας (browser π.χ. Chrome, Safari, Firefox κλπ.) που χρησιμοποιείτε για να προβείτε στην διαγραφή των cookies.
Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις
δυνατότητες που προσφέρουμε, να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες
μας να μην εμφανίζονται σωστά.
Ενημερώσεις της παρούσας πολιτικής
Εφόσον προσθέσουμε επιπλέον cookieς ή υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτά, η
παρούσα πολιτική θα ενημερωθεί άμεσα. Ισχύουσα θεωρείται η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο
πρόσφατη τροποποίηση.
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