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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστή, tablet ή
κινητό τηλέφωνο) όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο, καθώς και σε ιστότοπους του Ομίλου L’Oréal. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.aboutcookies.org.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES
Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας που αφορούν
την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies. Εν ανάγκη, ανατρέξτε στη λειτουργία «Βοήθεια»
του προγράμματος περιήγησής σας.
Πολλά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της λειτουργικότητας
ιστότοπων/ εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει
να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα των ιστότοπων/εφαρμογών μας, όπως περιγράφεται
αναλυτικά στον Πίνακα για τα cookies παρακάτω.
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
Τύπος: Απολύτως απαραίτητα cookies
Λειτουργία: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Συνήθως εγκαθίστανται μετά από
δικές σας ενέργειες, οι οποίες ισοδυναμούν με αίτημα για υπηρεσίες, όπως η ρύθμιση των
προτιμήσεών σας για το ιδιωτικό απόρρητο, η σύνδεσή σας ή η συμπλήρωση φορμών.
Όνομα cookie: OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
Αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τύπος: Λειτουργικά cookies
Λειτουργία: Παρέχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορεί να εγκαθίστανται
από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στις ιστοσελίδες.
Όνομα cookie: lo.v.liveperson.net: LPSessionID, LPVisitorID, LPSID-nnnnnnnn, LPCKEY-nnnnn, LPVID
where-to-buy.co: __utmz, __utmt_UA-nnnnnnnn, __utmb, __utmc, __utma
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
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Κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Τύπος: Προσωρινά cookies
Λειτουργία: Τα προσωρινά cookies παρέχουν στον ιστότοπο που επισκέπτεστε τη δυνατότητα να
παρακολουθεί την πλοήγησή σας από σελίδα σε σελίδα έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παρέχετε
πληροφορίες που έχετε ήδη υποβάλει στην ιστοσελίδα.
Διαγράφονται αυτόματα όποτε κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Όνομα cookie: ASP.NET_SessionId
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
Κάθε φορά που ανοίγετε μια νέα ιστοσελίδα, ο διακομιστής στον οποίο είναι αποθηκευμένη αυτή η
σελίδα θα σάς αντιμετωπίζει ως εντελώς νέο επισκέπτη.

Τύπος: Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Λειτουργία:
 Παρέχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε το περιεχόμενό μας στους φίλους και στα δίκτυά σας
μέσω μιας σειράς εργαλείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε προσθέσει στην
ιστοσελίδα.
 Σας επιτρέπουν να γίνετε μέλος/ να κάνετε «Like» στις σελίδες μας χρησιμοποιώντας τα εν λόγω
εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 Παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος περιήγησής σας σε άλλες σελίδες
και τη δημιουργία προφίλ με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό μπορεί να επηρεάζει το
περιεχόμενο και τα μηνύματα που βλέπετε σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε.
Όνομα cookie
cdn.syndication.twimg.com: lang
Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι προς τις πολιτικές των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies
Google + http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
Twitter https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologiessimilaires-par-twitter
Pinterest https://about.pinterest.com/en/terms-service
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ή να βλέπετε αυτά τα εργαλεία κοινής
χρήσης ώστε να γίνετε μέλος/να κάνετε «Like» στις σελίδες μας χρησιμοποιώντας τα εν λόγω
εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ COOKIES
Τύπος: Διαφημιστικά cookies
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Λειτουργία: Συλλέγουν δεδομένα που μάς επιτρέπουν να σάς εμφανίζουμε εξατομικευμένες
διαφημίσεις. Επιτρέπουν επίσης τον περιορισμό του αριθμού των μηνυμάτων που σας
εμφανίζονται. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την αποδοτικότητα των
διαφημιστικών εκστρατειών μας, για παράδειγμα, τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε πριν από τη
δική μας.
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
• Δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα από εμάς. Ενδέχεται να μην επωφεληθείτε από
προσφορές που προορίζονται αποκλειστικά για τα μέλη μας.
• Ή το περιεχόμενο των διαφημίσεων ενδέχεται να μην είναι εξατομικευμένο. Ως αποτέλεσμα, οι
προσφορές που θα λαμβάνετε θα είναι λιγότερο ελκυστικές.

Τύπος: Cookies στόχευσης
Λειτουργία: Επιτρέπουν στις συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν
ένα προφίλ που περιλαμβάνει τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις σε
άλλες ιστοσελίδες.
Λειτουργούν προσδιορίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησής σας και τη συσκευή
από την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο.
Όνομα cookie
icxid
facebook.com: datr, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID, HSID, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, APISID, SSID, LOGIN_INFO, YSC,
SAPISID
twitter.com: auth_token, twll, lang, __utmz, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked,
remember_checked_on, __utmb,
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας, αλλά δεν θα είναι
στοχευμένες.

ANALYTICS COOKIES KAI COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Τύπος: Analytics cookies
Λειτουργία
Μάς επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις στη σελίδα μας καθώς και την προέλευση τους έτσι
ώστε να μπορούμε να μετράμε και να βελτιώνουμε τις επιδόσεις της ιστοσελίδας μας
χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Analytics.
Όνομα cookie
_dc_gtm_UA-74428248-1, _dc_gtm_UA-22588495-1
google.co.uk: SAPISID, HSID, SID, PREF, NID, SSID, APISID
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
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Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να μετράμε τις επιδόσεις της σελίδας μας,
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην παροχή εμπειρίας κατώτερης ποιότητας.
Τύπος: Cookies επιδόσεων
Λειτουργία: Μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και την προέλευση τους, καθώς και να
βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν επίσης να αναγνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι
περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να καταλάβουμε τον τρόπο περιήγησης των επισκεπτών
στην ιστοσελίδα.
Όνομα cookie
lpTestCookiennnnnnnn, __olapicU, _ga
lpcdn.lpsnmedia.net: lpTestCookiennnnnnnn,
switchthelook.com: __utmc, __utmz, __utma, __utmt, __utmb
Τι θα συμβεί αν δεν τα ενεργοποιήσω?
Δεν θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να
παρακολουθούμε τις επιδόσεις της, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην παροχή εμπειρίας
κατώτερης ποιότητας.
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