Χρήση των Cookies σε Ιστότοπους της UPS.
Αυτή η γνωστοποίηση εξηγεί «τι είναι τα cookies» και τους τύπους των cookies που χρησιμοποιεί η UPS
στους ιστότοπούς της.
Τι είναι τα cookies;
Ένα «cookie» είναι ένα αρχείο κειμένου που στέλνουν οι ιστότοποι στον υπολογιστή ενός επισκέπτη ή σε
άλλη συνδεμένη στο διαδίκτυο συσκευή για τη μοναδική αναγνώριση του browser του επισκέπτη ή την
αποθήκευση πληροφοριών ή ρυθμίσεων στο browser.
Χρησιμοποιεί η UPS cookies στους ιστότοπούς της;
Ναι. Η UPS χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς της για να βελτιώσει τον ιστότοπο και να παρέχει
υπηρεσίες και λειτουργίες στους χρήστες της. Μπορείτε να περιορίσετε ή απενεργοποιήσετε τη χρήση των
cookies μέσω του browser. Ωστόσο, χωρίς cookies, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα χρήσης όλων των
λειτουργιών των ιστότοπων.
Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους της UPS;
Αυστηρά και Μόνο τα Αναγκαία cookies
Αυτά τα cookies είναι ουσιώδη για να διεξάγετε μια συναλλαγή ή ένα αίτημα που υποβάλετε εσείς. Τα
παραδείγματα περιλαμβάνουν την αποθήκευση («απομνημόνευση») πληροφοριών που παρέχονται από
εσάς κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο για να στείλετε ή παρακολουθήσετε ένα πακέτο και τη
διαχείριση της κατάστασης σύνδεσής σας κατά την επίσκεψή σας.
Λειτουργικά Cookies
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται επιλογές που έχετε κάνει με σκοπό να παρέχει
λειτουργικότητα για δικό σας όφελος. Για παράδειγμα, τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο
να θυμάται ρυθμίσεις συγκεκριμένες για σας, όπως την επιλογή της χώρας σας και κατάσταση συνεχούς
σύνδεσης εάν επιλεχθεί από εσάς και να εμφανίζει προηγούμενες αποστολές, πακέτα υπό παρακολούθηση
και άλλες εξατομικευμένες λειτουργίες.
Αναλυτικά Cookies
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από
εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου στο οποίο κάνετε κλικ καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο,
με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και του σχεδιασμού του ιστότοπου. Αυτά τα cookies μπορεί να
παρέχονται από τον τρίτο πάροχο αναλυτικών εργαλείων, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που
σχετίζονται με τους ιστότοπούς μας.
Στοχευόμενα Cookies
Αυτά τα cookies θυμούνται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του ιστότοπου έτσι ώστε να μπορούμε
να παραδίδουμε προωθητικές και άλλες στοχευόμενες πληροφορίες προς εσάς στον ιστότοπό μας.
Πώς απενεργοποιώ ή αφαιρώ τα cookies;
Κάθε τύπος browser προσφέρει τρόπους περιορισμού και διαγραφής των cookies. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, επισκεφτείτε την κατάλληλη σύνδεση παρακάτω.
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