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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα πολιτική ενημερώνει σχετικά με τη χρήση cookie από την Bridgestone Europe 

NV/SA [Kleine Kloosterstraat 10, 1932, Zaventem, Βέλγιο, αριθμός εταιρικού μητρώου 

(Βρυξελλών) 0441192820] και τις συνδεόμενες επιχειρήσεις της (εφεξής καλούμενες ως 

«Bridgestone», η «Εταιρεία» μας ή, εν γένει, με χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού 

αριθμού) κατά τη χρήση των ιστότοπων της Bridgestone από εσάς (εφεξής καλούμενοι  ως 

«Iστότοπος»).   

Τα cookie (συμπεριλαμβανομένων, επίσης, παρόμοιων τεχνολογιών όπως τα pixel και τα 

web beacon) είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία η Εταιρεία μας και οι πάροχοι 

διαφημιστικών υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εγκαθιστούν στις συσκευές 

σας όπου έχετε ενεργοποιήσει τη σύνδεση με το διαδίκτυο προκειμένου ο Ιστότοπος να 

μπορεί να αναγνωρίζει εσάς και τις συσκευές σας κατά την επικοινωνία σας με την 

Εταιρεία μας μέσω του Ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε cookie για τους σκοπούς που 

επεξηγούνται στην Ενότητα 2. 

 

2. Γιατί χρησιμοποιούμε τα cookie; 

Η Bridgestone χρησιμοποιεί cookie για διάφορους σκοπούς.  

Αποθηκεύουμε cookie στις συσκευές σας για να βελτιώσουμε, παραδείγματος χάριν, τις 

λειτουργίες του Ιστότοπού μας. Τα cookie μπορούν να σας βοηθήσουν κατά την πλοήγησή 

σας στον Ιστότοπό μας (π.χ. υπενθυμίζοντάς σας την επιλογή γλώσσας και τις σελίδες που 

επισκεφθήκατε παλαιότερα) ή είναι ενδεχομένως απαραίτητα για τη δέουσα εκτέλεση των 

υπηρεσιών που ζητάτε (π.χ. υπενθυμίζοντάς σας τα είδη που έχετε τοποθετήσει στο 

καλάθι αγορών σας).  

Επιπλέον, ορισμένα cookie παρέχουν στην Εταιρεία μας στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 

χρήση του Ιστότοπου, κάτι που μας βοηθά να κατανοήσουμε συνολικά τη συμπεριφορά 

και τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να 

χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για να αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ο ι 

επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας και να αναλύουμε τι είναι αποτελεσματικό και 

τι όχι έτσι ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς τον Ιστότοπο και να αξιολογούμε πόσο 

αποτελεσματική είναι η επικοινωνία μας. 

Τα cookie μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούμε το ειδικότερο 

ενδιαφέρον σας σε προϊόντα και υπηρεσίες μας προκειμένου να σας αποστέλλουμε 

στοχευμένες διαφημίσεις με βάση το περιεχόμενο όταν επισκέπτεστε ιστότοπους ή μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης τρίτων. 

Τέλος, τα cookie ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν ορισμένες εφαρμογές τρίτων, όπως οι 

προσθήκες (plug-ins) μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προσθήκες είναι το Like Button (κουμπί 

«Μου αρέσει») και το Share Button (κουμπί κοινοποίησης) που σας επιτρέπουν να 



κοινοποιήσετε περιεχόμενο ιστού ή τις εμπειρίες σας στους λογαριασμούς που διατηρείτε 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

3. Ποιους τύπους cookie χρησιμοποιούμε; 

Χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους cookie. Τα cookie διακρίνονται ανάλογα με την 

προέλευσή τους σε cookie πρώτου μέρους ή cookie τρίτου μέρους. Τα cookie διακρίνονται  

επίσης σε cookie περιόδου λειτουργίας ή μόνιμα cookie ανάλογα με τη διάρκεια διατήρησής 

τους στη(ις) συσκευή(ές) σας. Επιπλέον, τα cookie διακρίνονται ανάλογα με τη λειτουργία 

που επιτελούν στις εξής κατηγορίες: βασικά cookie και  cookie στατιστικών , cookie 

λειτουργικότητας, διαφημιστικά cookie και cookie μέσων κοινωνικής δικτύωσης .  

Cookie πρώτου μέρους  

Τα cookie πρώτου μέρους είναι cookie που τοποθετούνται από την Εταιρεία μας και 

χρησιμοποιούνται υπό τον έλεγχο αυτής. 

Cookie τρίτου μέρους  

Τα cookie τρίτου μέρους τοποθετούνται από ένα τρίτο μέρος εκτός της Bridgestone. 

Μερικές από τις ιστοσελίδες μας, παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να περιέχουν και 

περιεχόμενο από άλλες τοποθεσίες, όπως το YouTube ή το Flickr, οι οποίες ενδέχεται να 

τοποθετήσουν τα δικά τους cookie κατά την πρόσβασή σας στο περιεχόμενό τους. Επίσης, 

εάν κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, η υπηρεσία στην οποία 

τον κοινοποιείτε (παραδείγματος χάριν, το Facebook, το Twitter ή το LinkedIn) μπορεί να 

τοποθετήσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε 

τα cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (βλ. Ενότητα 6).  

Cookie περιόδου λειτουργίας  

Τα cookie περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά και παραμένουν στη συσκευή σας μόνο 

για όσο διαρκεί η περιήγησή σας. Εξαφανίζονται από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας 

όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.  

Μόνιμα cookie 

Τα μόνιμα cookie διατηρούνται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και μετά την 

ολοκλήρωση της περιήγησής σας για μια χρονική περίοδο που προσδιορίζεται στα cookie. 

Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookie όταν είναι αναγκαίο να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και 

ενέργειές σας για την επόμενη επίσκεψή σας. 

Τα cookie διακρίνονται ανάλογα με τον σκοπό τους σε απολύτως απαραίτητα cookie, 

cookie λειτουργικότητας, διαφημιστικά cookie και cookie μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Βασικά cookie και cookie στατιστικών  

 



Τα βασικά cookie είναι cookie που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να μπορείτε να 

περιηγείστε στις Εφαρμογές και να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες τους. 

Παραδείγματος χάριν, τα cookie αυτού του τύπου σάς επιτρέπουν να πλοηγηθείτε από μια 

ιστοσελίδα στην επόμενη και αποθηκεύουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας που ζητήσατε (π.χ. υπενθυμίζοντάς σας είδη που αγοράσατε ηλεκτρονικά 

προκειμένου να μπορέσετε να προχωρήσετε στη σελίδα πληρωμής). Χωρίς αυτά, οι 

υπηρεσίες που ζητήσατε δεν μπορούν να παρασχεθούν.  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των βασικών cookie στο απόρρητο των δεδομένων σας;  

 

Δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση αυτών των cookie, καθώς 

είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει στον 

Ιστότοπο. 

Τα cookie στατιστικών, τα οποία αποκαλούνται επίσης cookie επιδόσεων, μας βοηθο ύν να 

καταλάβουμε με ποιον τρόπο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Αυτό μας 

επιτρέπει να βελτιώνουμε διαρκώς τις επιδόσεις του Ιστότοπου προκειμένου να 

παρέχουμε στον επισκέπτη καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Παραδείγματος χάριν, αυτά τα 

cookie μάς αποκαλύπτουν ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες ή εάν οι  

χρήστες λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από τις ιστοσελίδες μας τις οποίες 

επισκέπτονται.  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των cookie στατιστικών στο απόρρητο των δεδομένων σας;  

 

Αυτά τα cookie λειτουργούν αυτόματα καθόλη τη διάρκεια της περιήγησης ή για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τον σκοπό τους. Τα εν λόγω cookie δεν 

συλλέγουν πληροφορίες που έχουν ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του επισκέπτη. 

Συλλέγουν μόνο συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες και, επομένως, δεν χρειαζόμαστε 

τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookie στατιστικών.   

 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αποκτήσουμε μια γενική άποψη 

σχετικά με το πώς οι επισκέπτες επικοινωνούν με τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που 

παράγονται από τα cookie του Google Analytics μεταδίδονται στην εταιρεία Google 

Incorporated που έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Bridgestone χρησιμοποιεί το 

Google Analytics έχοντας ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP, κάτι που 

σημαίνει ότι η Google θα επεξεργάζεται για λογαριασμό μας τις συλλεχθείσες πληροφορίες 

με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς και τη δημιουργία 

αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα στον Ιστότοπο. Ωστόσο, η Google δεν  θα έχει  τη 

δυνατότητα αντιστοίχισης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά τη χρήση του 

Ιστότοπου από εσάς με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία έχει στη διάθεσή της.      

 

Αυτά τα cookie είναι ενεργοποιημένα εξαρχής, ωστόσο μπορείτε να αποφασίσετε να τα 

απενεργοποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (ακολουθήστε 

τα βήματα που επεξηγούνται στην ενότητα 6). Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να 

απενεργοποιήσετε το Google Analytics χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Disable Google 

Analytics» (Απενεργοποίηση του Google Analytics) στον ιστότοπο 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, καθώς και να καταφορτώσετε και να 

εγκαταστήσετε το Google Analytics Opt-out Browser Add-on (Πρόσθετο εξαίρεσης από το 

Google Analytics για προγράμματα περιήγησης) στη(ις) συσκευή(ές) σας.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


  

Cookie λειτουργικότητας  

 

Αυτά τα cookie μάς βοηθούν να εξατομικεύσουμε τον Ιστότοπο για εσάς καθώς 

απομνημονεύουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα 

ή την τοποθεσία από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο). Χρησιμοποιούνται 

επίσης για την απομνημόνευση τυχόν αλλαγών που πραγματοποιείτε, όπως, για 

παράδειγμα, στο μέγεθος του κειμένου, στις γραμματοσειρές και σε άλλα μέρη του 

Ιστότοπου που μπορούν να προσαρμοστούν, ή για την απομνημόνευση του ιστορικού 

περιήγησής σας ή του γεγονότος ότι έχετε ήδη επισκεφθεί τον Ιστότοπο. 

 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των cookie λειτουργικότητας στο απόρρητο των δεδομένων σας; 

Τα cookie λειτουργικότητας είναι απενεργοποιημένα εξαρχής. Οι πληροφορίες που 

συλλέγονται από αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες τεχνικής φύσης που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την επίσκεψή σας και συνδέονται με τη συσκευή 

σας παρόλο που εσείς διατηρείτε την ανωνυμία σας. Εάν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε 

αυτά τα cookie, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία πλοήγησής σας.  

Διαφημιστικά cookie  

 

Αυτά τα cookie ενδέχεται να είναι πρώτου μέρους ή τρίτου μέρους και παρακολουθούν τη 

δραστηριότητα περιήγησής σας για τη δημιουργία προφίλ χρήστη. Εάν χρησιμοποιείτε τον 

Ιστότοπό μας, η Εταιρεία μας συλλέγει και αναλύει δεδομένα σχετικά με τη(ις) συσκευή(ές) 

σας (διεύθυνση IP) και τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς (π.χ. τι σελίδες 

επισκέπτεστε). Το προφίλ χρήστη που προκύπτει από τη δραστηριότητα περιήγησής σας 

χρησιμοποιείται προκειμένου να σας προβληθούν διαφημίσεις σχετικές με τα 

ενδιαφέροντά σας, τα οποία συνάγονται μέσα από τη δραστηριότητα περιήγησής σας.  

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούμε για την προσαρμογή και προβολή διαφημίσεων σε εσάς 

συλλέγουν επίσης δεδομένα από εσάς μέσω άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα δεδομένα 

αυτά μάς βοηθούν να προβλέπουμε τι μπορεί να σας ενδιαφέρει και να σας προβάλλουμε 

διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε αυτά τα ενδιαφέροντα.  

Η Εταιρεία μας δεν προβάλλει διαφημίσεις ούτε πωλεί διαφημιστικό χώρο σε τρίτους στους 

Ιστότοπούς μας. Ωστόσο, αγοράζει διαφημιστικό χώρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και σε ιστότοπους τρίτων (παραδείγματος χάριν, σε ιστότοπους αυτοκινητοβι ομηχανιών 

και ηλεκτρονικών καταστημάτων ελαστικών) όπου οι διαφημίσεις για τα προϊόντα και  τις 

υπηρεσίες μας μπορούν να προβληθούν σε εσάς μέσω των παρόχων διαφημιστικών 

υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας 

(επαναστοχευμένη διαφήμιση).  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των cookie στο απόρρητο των δεδομένων σας;  

Δεν αποθηκεύουμε καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητά σας ή τη δραστηριότητα 

περιήγησής σας στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων. Οι διαφημίσεις που προβάλλουμε σε 



ιστότοπους τρίτων που επισκέπτεστε είναι προσαρμοσμένες βάσει των ενδιαφερόντων 

σας κατά τις προηγούμενες επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας. Παραδείγματος χάριν, εάν 

επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για τα χειμερινά ελαστικά Bridgestone, ενδέχεται να σας 

προβάλουμε διαφημίσεις για χειμερινά ελαστικά κατά την επίσκεψή σας σε ιστότοπους 

τρίτων. 

Αυτά τα cookie είναι απενεργοποιημένα εξαρχής και τοποθετούνται στη(ις) συσκευή(ές) 

σας μόνον κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης για τη χρήση τους.   

Cookie μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το  

Facebook, το Google+, το Twitter, το LinkedIn και το YouTube. Οι προσθήκες των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης είναι λειτουργικές μονάδες (modules) που σας επιτρέπουν να 

κοινοποιείτε περιεχόμενο από τον Ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν 

διατηρείτε λογαριασμό σε αυτά. Ένα παράδειγμα αποτελεί το κουμπί «Like» του Facebook. 

Η λειτουργία αυτή καθίσταται δυνατή μέσω της χρήσης cookie.  

Επίσης, οι προσθήκες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τοποθετούν cookie τρίτου μέρους 

στη(ις) συσκευή(ές) σας επιτρέποντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρακολουθούν 

την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας για ίδιους σκοπούς, π.χ. στο πλαίσιο συμπεριφορικής 

διαφήμισης, διεξαγωγής αναλύσεων ή έρευνας αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τα δεδομένα που αποκτούν τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των cookie 

των προσθηκών δημοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των cookie στο απόρρητο των δεδομένων σας; 

Αυτά τα cookie είναι απενεργοποιημένα εξαρχής και τοποθετούνται στη(ις) συσκευή(ές) 

σας μόνον κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης για τη χρήση τους.  

Εάν είστε μέλος των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε επίσης να 

αποφασίσετε εάν θα δώσετε ή όχι τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookie μέσω των 

ρυθμίσεων απορρήτου σας στον αντίστοιχο λογαριασμό που διατηρείτε στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

4. Πώς χρησιμοποιούν τα cookie οι πάροχοι 

διαφημιστικών υπηρεσιών με τους οποίους 

συνεργαζόμαστε; 

Οι διαφημίσεις μας παρέχονται σε εσάς μέσω προσεκτικά επιλεγμένων εξειδικευμένων 

παρόχων διαφημιστικών υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Τα cookie που 



συνοδεύουν τις διαφημίσεις επιτρέπουν στους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών με 

τους οποίους συνεργαζόμαστε να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των 

διαφημίσεων. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookie που έχουν τοποθετήσει στη(ις) 

συσκευή(ές) σας κατά την περιήγησή σας σε άλλους ιστότοπους. Ενεργούν κατά αυτόν τον 

τρόπο ώστε να γνωρίζουν εάν έχετε δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση ή για να σας 

αντιστοιχίσουν με τη βάση δεδομένων τους. Αυτό τους βοηθά να κάνουν πράγματα όπως 

να υπολογίζουν πόσες διαφημίσεις παρακολουθήσατε στο διαδίκτυο και, εάν έχετε 

συμμετάσχει σε έρευνα αγοράς, η εταιρεία διεξαγωγής ερευνών ενδέχεται να καταγράψει 

ότι παρακολουθήσατε μια συγκεκριμένη διαφήμιση. 

Συστήνουμε σε κάθε εταιρεία στην οποία επιτρέπουμε την προσθήκη ετικετών ή κώδικα 

στον ιστότοπό μας να διασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση των δεδομένων σας. Ωστόσο, 

οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων και, επομένως, η χρήση των δεδομένων διέπεται από τις δικές τους πρακτικές 

περί απορρήτου. Για τον έλεγχο ή τη διαγραφή cookie τρίτου μέρους στη(ις) συσκευή(ές) 

σας, ακολουθήστε τα βήματα που επεξηγούνται στην Ενότητα 8. 

5. Πώς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας; 

Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο για πρώτη φορά, θα λάβετε ένα μήνυμα (πλαίσιο 

ειδοποίησης για τα cookie) με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της συγκατάθεσής 

σας για τα cookie.  

Αναφορικά με τα βασικά (απολύτως απαραίτητα) cookie και τα cookie ανάλυσης, η 

συγκατάθεσή σας δεν είναι υποχρεωτική και αυτά θα εγκαθίστανται αυτομάτως στη(ις) 

συσκευή(ές) σας. Παρόλο που τα βασικά cookie και τα cookie ανάλυσης δεν είναι δυνατό  

να απενεργοποιηθούν μέσω των ρυθμίσεων Website Cookies (Cookie ιστότοπου) της 

Εταιρείας μας, έχετε τη δυνατότητα να τα απενεργοποιήσετε στον ιστότοπο του Google 

Analytics (βλ. Ενότητα 3). 

Το πλαίσιο ειδοποίησης δεν θα εμφανίζεται πια στη συσκευή σας κατά τη μελλοντική 

χρήση του Ιστότοπου, ωστόσο, μπορείτε πάντοτε να αλλάξετε τις επιλογές σας αναφορικά 

με τη συγκατάθεσή σας για τα cookie πατώντας στον σύνδεσμο Change my Preferences 

(Αλλαγή των προτιμήσεών μου) ή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησή ς 

σας (βλ. Ενότητα 6 για οδηγίες).   

 

6. Πώς μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση τους; 

Αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookie, αποθηκεύουμε ένα cookie στη(ις) 

συσκευή(ές) σας που θα απομνημονεύσει την επιλογή σας για τις επόμενες επισκέψεις σας 

στον Ιστότοπό μας. Εάν, ανά πάσα στιγμή, δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούνται 

πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας, μπορείτε να απορρίψετε τη 

χρήση cookie αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας όπως 

περιγράφεται κατωτέρω. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τη χρήση τους μέσω του 

συνδέσμου Cookies Settings (Ρυθμίσεις cookie) στον ιστότοπό μας. 



 

Αλλαγή των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας  

Μπορείτε να εμποδίσετε την παρακολούθηση της περιήγησής σας εν γένει μέσω της 

προσαρμογής των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας, της «ιδιωτικής 

λειτουργίας» περιήγησης ή της χρήσης πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης. 

Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό ανατρέχοντας στην αντίστοιχη 

σελίδα υποστήριξης για το πρόγραμμα περιήγησής σας ή χρησιμοποιώντας τη 

λειτουργία βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.  

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Εφαρμογές για κινητές συσκευές 

Εάν έχετε πρόσβαση στις Εφαρμογές μας μέσω του προγράμματος περιήγησης της 

φορητής συσκευής σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις ως άνω οδηγίες. Ωστόσο, οι 

εφαρμογές για κινητές συσκευές χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες 

αναγνώρισης της συσκευής σας. Για να απορρίψετε τη χρήση δεδομένων σας για 

στοχευμένες διαφημίσεις, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις κατωτέρω οδηγίες. 

Apple iOS 

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Διαφημίσεις. 

2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Περιορισμός ανίχνευσης. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης της Apple για περισσότερες πληροφορίες. 

Google Android 

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. 

2. Επιλέξτε Google στην ενότητα Λογαριασμοί. 

3. Επιλέξτε Διαφημίσεις στην ενότητα Απόρρητο. 

4. Επιλέξτε Εξαίρεση από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης της Google για περισσότερες πληροφορίες. 

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB


Microsoft Windows 

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. 

2. Πατήστε Προστασία προσωπικών δεδομένων. 

3. Πατήστε Αναγνωριστικό Διαφήμισης και απενεργοποιήστε την επιλογή Να μην 

επιτρέπεται στις εφαρμογές η χρήση του αναγνωριστικού διαφήμισης για εμπειρίες σε 

εφαρμογές 

Επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες. 

7. Τρίτοι αποδέκτες και εκτελούντες την 

επεξεργασία 

Η Bridgestone δεν ανταλλάσσει cookie με ιστότοπους τρίτων ή εξωτερικούς προμηθευτές 

δεδομένων, με εξαίρεση τους τρίτους που συνεργάζονται απευθείας με την Bridgestone και  

υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία της για την παροχή υπηρεσιών ιστότοπων. Η 

Bridgestone διασφαλίζει πάντοτε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας 

δεσμεύονται από τις απαραίτητες συμβατικές ρήτρες προκειμένου να διατηρούν τα 

δεδομένα ασφαλή και εμπιστευτικά. 

Παρόλο που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω cookie 

τρίτου μέρους, σας επισημαίνουμε ότι η διαχείριση όλων των cookie τρίτου μέρους 

πραγματοποιείται από τους προμηθευτές τους σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.  

8. Ανατρέξτε στα cookie που χρησιμοποιούμε και 

στην ημερομηνία λήξης τους  

Προκειμένου να μπορέσετε να δείτε τον ακριβή κατάλογο με τα cookie που 

χρησιμοποιούμε, την ημερομηνία λήξης τους, καθώς και τον χώρο (domain) ή/και το όνομά 

τους, μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.  

 

Ακολουθεί ένας συνοπτικός οδηγός που σας εξηγεί πώς μπορείτε να το πράξετε ανάλογα 

με το κάθε πρόγραμμα περιήγησης: 

https://www.wikihow.com/View-Cookies 

 

 

 

https://account.microsoft.com/unsupported-browser
https://www.wikihow.com/View-Cookies

