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249256284
Τα Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα
και την εφαρμογή μας με διάφορους τρόπους. Συνεπώς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να σας
εξηγήσουμε τι είναι τα Cookies και γιατί χρησιμοποιούνται από τη Catawiki. Παρακαλώ διαβάστε
διεξοδικά τις παρακάτω πληροφορίες για να καταλάβετε πώς χρησιμοποιεί η Catawiki τα Cookies και
τι επιλογές έχουν.
Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, τα χειριζόμαστε πάντα σύμφωνα με την
Πολιτική Απορρήτου της Catawiki. Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι ορίζονται στους Όρους και
Προϋποθέσεις.
1. Τι είναι τα Cookies;
Ένα Cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που τοποθετείται στο πρόγραμμα περιήγησης του
υπολογιστή σας ή στο κινητό σας. Τα Cookies χρησιμοποιούν αρκετές τεχνικές για την ανάρτηση ή
την ανάγνωση δεδομένων από συσκευές χρηστών, όπως τον υπολογιστή, το laptop, το τάμπλετ ή το
smartphone σας, π.χ. για να σας αναγνωρίσουν ή να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις σας. Τα πιο
γνωστά Cookies είναι μικρά αρχεία (κειμένου) που τοποθετούνται σε συσκευές και μπορούν να
αναγνωριστούν ξανά αργότερα. Χρησιμοποιούμε επίσης και άλλες τεχνικές παρακολούθησης όπως
τα javascript, τα web beacons (ετικέτες) (μικρά μπλοκ κώδικα εγκατεστημένα σε μια ιστοσελίδα,
εφαρμογή ή διαφήμιση που μπορούν να ανακτήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη
συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε) ή τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα
αναγνωριστικά κινητών και ο εντοπισμός URL. Όλες αυτές οι τεχνολογίες αναφέρονται συνολικά ως
"Cookies" σε αυτή τη Δήλωση περί Cookies. Στο τέλος αυτής της Δήλωσης περί Cookies, μπορείτε να
βρείτε μια λίστα με όλα τα Cookies που χρησιμοποιούμε και τον σκοπό τους.
2. Για πόσο παραμένουν ενεργά τα Cookies της Catawiki;
Η διάρκεια ζωής των Cookies ποικίλλει. Μια "περίοδος λειτουργίας cookie" θα λήξει όταν κλείσετε το
πρόγραμμα περιήγησής σας ενώ ένα "μόνιμο cookie" παραμένει στη συσκευή σας για ορισμένο
χρονικό διάστημα. Δείτε τον πίνακα στο τέλος αυτής της Δήλωσης περί Cookies για τις συγκεκριμένες
περιόδους διαρκείας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα Cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας
όποτε θέλετε μέσω των ρυθμίσεων Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η τοποθεσία αυτών
των ρυθμίσεων διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε
ποια είναι η δική σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης στη σελίδα ρυθμίσεων ή τη
λειτουργία βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης.
3. Ποια Cookies χρησιμοποιεί η Catawiki;
Χρησιμοποιούμε τα επονομαζόμενα Cookies αρχικού κατασκευαστή καθώς και άλλου τρίτου. Τα
Cookies αρχικού κατασκευαστή υποβάλλονται και διαβάζονται από την ίδια τη Catawiki. Τα Cookies
τρίτου μέρους είναι αυτά που υποβάλλονται και/ή διαβάζονται από τρίτους. Χρησιμοποιούμε επίσης
τα λεγόμενα Cookies εντοπισμού. Τα δικά μας Cookies εντοπισμού αρχικού κατασκευαστή
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησης στη δική μας
Online Πλατφόρμα. Τα Cookies εντοπισμού τρίτου μέρους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για
την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησής σας σε πολλαπλές (άλλες) ιστοσελίδες, όχι μόνο στη
δική μας Online Πλατφόρμα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παρακολούθηση αυτή και γι' αυτό θα
θέλαμε να σας αναφέρουμε τις πολιτικές απορρήτου των εμπλεκόμενων τρίτων μερών. Στον πίνακα
που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης περί Cookies, θα θέλαμε να δείτε ακριβώς ποια
τρίτα μέρη υποβάλλουν Cookies τρίτου μέρους στη Catawiki.
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Λειτουργικά Cookies. Τα λειτουργικά Cookies είναι Cookies που είναι απαραίτητα για τη χρήση της
διαδικτυακής πλατφόρμας ή συγκεκριμένων λειτουργιών. Υπάρχει για παράδειγμα ένα Cookie, που
εξασφαλίζει ότι παραμένετε συνδεδεμένοι και δεν θα πρέπει να συνδέεστε συνεχώς όταν κάνετε
κλικ σε έναν σύνδεσμο στην Online Πλατφόρμα. Αυτά τα Cookies τοποθετούνται χωρίς τη
συγκατάθεσή σας όταν επισκέπτεστε την Online Πλατφόρμα ή άλλες σχετικές λειτουργίες.
Χρησιμοποιούμε επίσης τα Λειτουργικά Cookies για να:
● ελέγξουμε το είδος του λογαριασμού σας
● εντοπίσουμε αν είστε συνδεδεμένοι
● αποθηκεύσουμε το είδος της συσκευής με το οποίο επισκεφθήκατε την Online Πλατφόρμα
● ελέγξουμε αν χρησιμοποιείται η προβολή συλλογής ή η προβολή λίστας
● ελέγξουμε αν βρίσκεστε στην αρχική σελίδα της δημοπρασίας ή στη σελίδα του συλλέκτη
Αναλυτικά και ερευνητικά Cookies. Αυτά τα Cookies καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι
επισκέπτες χρησιμοποιούν την Online Πλατφόρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες
απ' αυτά τα Cookies για να αναλύσουμε τη χρήση της Online Πλατφόρμας και να καθορίσουμε τι
προκαλεί σφάλματα στην Online Πλατφόρμα. Κάποια απ' αυτά τοποθετούνται ανεξάρτητα από την
συγκατάθεσή σας όταν επισκέπτεστε τη Catawiki, π.χ. αυτά που συλλέγουν μόνο συγκεντρωτικά
δεδομένα. Τα αναλυτικά και ερευνητικά Cookies χρησιμοποιούνται για να:
● εντοπίσουμε τον αριθμό των χρηστών στην Online Πλατφόρμα
● εντοπίσουμε τον χρόνο που ξοδέψατε στην Online Πλατφόρμα
● εντοπίσουμε τη σειρά με την οποία είδατε διαφορετικές ιστοσελίδες
● αποφασίσουμε ποια σημεία της Online Πλατφόρμας χρειάζονται βελτίωση
● σας προβάλλονται έρευνες αξιολόγησης
● καταλάβουμε τι είδος χρήστη είστε
Προτιμήσεις Cookies. Χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies για να μάθουμε τι σας αρέσει και πώς
συμπεριφέρεστε στην Online Πλατφόρμα. Σύμφωνα μ' αυτό, μπορούμε να σας προβάλουμε παρτίδες
σε δημοπρασία που ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντά σας. Για να σας προβάλουμε
εξατομικευμένο περιεχόμενο στην Online Πλατφόρμα, χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies για να:
● παρακολουθούμε την συμπεριφορά σας ώστε να έχουμε μια ιδέα για τα ενδιαφέροντά σας
● αποθηκεύουμε τον κωδικό της δημοπρασίας που επιλέξατε να δείτε
Εμπορικά Cookies. Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων για ιστοσελίδες
τρίτων που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα σας βάσει της συμπεριφοράς σας στην Online
Πλατφόρμα, π.χ. τι παρτίδες κοιτάξατε και για να:
● εντοπίζουν ποιες διαφημίσεις έχετε ήδη δει ώστε να εμποδίζουν την προβολή των ίδιων
διαφημίσεων συνεχώς
● ελέγχουν πότε κάνατε κλικ σε κάποια διαφήμιση
Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θέλουμε να προσφέρουμε στους χρήστες μας τη
δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με την Online Πλατφόρμα και την Υπηρεσία μας μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτόν τον λόγο, έχουμε τοποθετήσει κάποια κουμπιά και
επιλογές από μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Online Πλατφόρμα μας. Μέσα απ' αυτά τα κουμπιά και
τις επιλογές, οι αντίστοιχοι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να τοποθετούν
Cookies, που μπορούν να διαβάσουν στη συνέχεια. Αυτά τα Cookies επιτρέπουν:
● στους συνδεδμένους χρήστες επιλεγμένων πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης να
κοινοποιήσουν περιεχόμενο απευθείας από την Online Πλατφόρμα
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●

στους χρήστες να βλέπουν τα ενσωματωμένα βίντεο από το επίσημο κανάλι μας στο
YouTube χρησιμοποιώντας τη λειτουργία βελτιωμένου απορρήτου του YouTube

4. Πώς μπορώ να ελέγξω τη χρήση των Cookies;
Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις Cookies σας από το πρόγραμμα περιήγησης που
χρησιμοποιείτε. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης σχετικά με τον
τρόπο αποδοχής, κατάργησης ή απόρριψης των Cookies. Παρακαλώ μάθετε ότι τα Cookies αρχικού
κατασκευαστή παίζουν σημαντικό ρόλο στην Υπηρεσία μας. Εάν αποφασίσετε να μην τα αποδεχτείτε,
αυτό θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργία κάποιων δυνατοτήτων που καθιστούν την
Online Πλατφόρμα μας εύκολη στη χρήση και ελκυστική. Για παράδειγμα, εάν απενεργοποιήσετε
αυτά τα Cookies ενδέχεται να χρειάζεται να συνδέεστε σε κάθε επίσκεψη. Για να διαχειρίζεστε τα
Cookies τρίτου μέρους μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες http://www.networkadvertising.org/ή
http://www.youronlinechoices.com/. Αυτές οι ιστοσελίδες θα σας δώσουν τη δυνατότητα να
μπλοκάρετε τα Cookies από ορισμένα τρίτα μέρη. Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένα
Cookies, ενδέχεται ακόμη να βλέπετε online διαφημίσεις, ωστόσο, αυτές οι διαφημίσεις δεν θα
προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα ή τις προτιμήσεις σας.
5. Υπάρχει περίπτωση τροποποίησης αυτής της Δήλωσης περί Cookies;
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτή τη Δήλωση περί Cookies. Προσπαθούμε να
διατηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, αλλά τονίζουμε ότι οι
επισκοπήσεις Cookies αποτελούν πάντα απλά στιγμιότυπα. Λόγω των συνεχών καινοτομιών της
Online Πλατφόρμας και του γεγονότος ότι το Διαδίκτυο και τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη
αλλάζουν συνεχώς, είναι πιθανό ότι τα πιο πρόσφατα Cookies και οι ενημερωμένες πληροφορίες γι'
αυτά να μην είναι πάντα διαθέσιμες στην παρούσα Δήλωση περί Cookies.
6. Επικοινωνία
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση περί Cookies και τη χρήση των Cookies στην Online
Πλατφόρμα μας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο privacy@catawiki.com.
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Όνομα Cookie

Το Cookie
ορίστηκε από

Σκοπός Cookie

Catawiki

cw_ab

catawiki

Αναλυτικό και ερευνητικό 20 χρόνια

Catawiki

ab_first_visit

catawiki

Αναλυτικό και ερευνητικό περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

_catawiki_session_id catawiki
1

Λειτουργικό

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

auction_view_mode catawiki

Λειτουργικό

1 χρόνος

Catawiki

authorization_token

catawiki

Λειτουργικό

10 χρόνια

Catawiki

device_type

catawiki

Λειτουργικό

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

_catawiki_view

catawiki

Λειτουργικό

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

logged_in

catawiki

Λειτουργικό

10 χρόνια

Catawiki

show_closed_lots_a catawiki
uction_id

Λειτουργικό

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

user_name

catawiki

Λειτουργικό

10 χρόνια

Catawiki

disable_cookiebar

catawiki

Λειτουργικό

10 χρόνια

Catawiki

dont_show_cookie_ catawiki
bar_again

Λειτουργικό

1 χρόνος

Catawiki

cto_lwid

Λειτουργικό

1 χρόνος

Catawiki

cw_recently_viewed catawiki
_categories

Εμπορικό, Προτιμήσεις

3 μήνες

Catawiki

cw_recently_viewed catawiki
_lots

Εμπορικό, Προτιμήσεις

3 μήνες

Catawiki

cw_sid

catawiki

Εμπορικό, Προτιμήσεις

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

twitter_visitor_type

catawiki

Εμπορικό, Προτιμήσεις

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

criteo_visitor_type

catawiki

Εμπορικό, Προτιμήσεις

περίοδος
λειτουργίας
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catawiki

Διάρκεια Cookie

Catawiki

_dc_gtm_UA-528916 catawiki
1-2

Εμπορικό, Προτιμήσεις

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

_dc_gtm_UA-528916 catawiki
1-5

Εμπορικό, Προτιμήσεις

περίοδος
λειτουργίας

Catawiki

cwmu

catawiki

Εμπορικό, Προτιμήσεις

1 χρόνος

Criteo

acdc

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

2 χρόνια

Criteo

eid

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

6 μήνες

Criteo

evt

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

6 μήνες

Criteo

sess

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

6 μήνες

Criteo

tk

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

περίοδος
λειτουργίας

Criteo

udc

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

6 μήνες

Criteo

uei

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

14 days

Criteo

uic

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

6 μήνες

Criteo

uid

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

1 χρόνος

Criteo

zdi

criteo.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις

6 μήνες

Doubleclick

DSID

.doubleclick.net

Εμπορικό, Προτιμήσεις

7 ημέρες

Doubleclick

IDE

.doubleclick.net

Εμπορικό, Προτιμήσεις

2 χρόνια

Doubleclick

id

.doubleclick.net

Εμπορικό, Προτιμήσεις

2 χρόνια

Facebook

locale

.facebook.com

Εμπορικό, Προτιμήσεις,
Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

15 μήνες

Facebook

c_user

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

15 μήνες

Facebook

csm

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

1 χρόνος

Facebook

datr

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

15 μήνες

Facebook

fr

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

1 χρόνος
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Facebook

lu

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

1 χρόνος

Facebook

pl

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

15 μήνες

Facebook

s

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

15 μήνες

Facebook

sb

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

15 μήνες

Facebook

xs

.facebook.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

15 μήνες

Google Analytics

_ga

catawiki

Αναλυτικό και ερευνητικό 2 χρόνια

Google Analytics

_gid

catawiki

Αναλυτικό και ερευνητικό 24 ώρες

Google Analytics

__gat

catawiki

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 λεπτό

Google Analytics

_gac_UA-52891611-1 catawiki

Αναλυτικό και ερευνητικό 90 ημέρες

Google Analytics

AMP_TOKEN

Αναλυτικό και ερευνητικό 30 seconds to 1 year

Hotjar

_hjClosedSurveyInvit hotjar.com
es

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 χρόνος

Hotjar

_hjIncludedInSample hotjar.com

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 χρόνος

Hotjar

_hjDonePolls

hotjar.com

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 χρόνος

Hotjar

_hjMinimizedPolls

hotjar.com

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 χρόνος

Hotjar

_hjDoneTestersWidg hotjar.com
ets

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 χρόνος

Hotjar

_hjMinimizedTesters hotjar.com
Widgets

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 χρόνος

Hotjar

_hjDoneSurveys

hotjar.com

Αναλυτικό και ερευνητικό 1 χρόνος

Ingenious
Technologies

catawikiamc

catawiki

Εμπορικό

New Relic

NREUM

newrelic.com

Αναλυτικό και ερευνητικό περίοδος
λειτουργίας

New Relic

NRAGENT

newrelic.com

Αναλυτικό και ερευνητικό περίοδος
λειτουργίας
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catawiki

1 χρόνος

New Relic

JSESSIONID

newrelic.com

Αναλυτικό και ερευνητικό περίοδος
λειτουργίας

Pinterest

_pinterest.cm

.pinterest.com

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

Usabilla

usbls

usabilla.com

Αναλυτικό και ερευνητικό περίοδος
λειτουργίας

Youtube

SID

.youtube.com

Εμπορικό

2 χρόνια

Youtube

GEUP

.youtube.com

Εμπορικό

1 χρόνος

Youtube

HSID

.youtube.com

Εμπορικό

2 χρόνια

Youtube

LOGIN_INFO

.youtube.com

Εμπορικό

2 χρόνια

Youtube

PREF

.youtube.com

Εμπορικό

2 χρόνια

Youtube

SAPISID

.youtube.com

Εμπορικό

2 χρόνια

Youtube

SID

.youtube.com

Εμπορικό

2 χρόνια

Youtube

SSID

.youtube.com

Εμπορικό

2 χρόνια

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com

Εμπορικό

1 χρόνος

Youtube

YSC

Εμπορικό

περίοδος
λειτουργίας
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.youtube.com

1 χρόνος

