Πληροφορίες σχετικά με τα cookies
Αυτή η ενότητα του ιστοτόπου Furla.com (www.furla.com) χρησιμοποιεί cookies και
παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης και επιτρέπει στη Furla
να στέλνει προωθητικά μηνύματα στους χρήστες, τα οποία ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά
τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Ορισμοί
Τα cookies είναι απλά αρχεία κειμένου που επιτρέπουν στον διακομιστή του ιστοτόπου
να αποθηκεύει πληροφορίες στη συσκευή του χρήστη (tablet, smartphone κ.λπ.) κατά την
περίοδο σύνδεσης της περιήγησής του (cookies περιόδου σύνδεσης) και για
μεταγενέστερες επισκέψεις (μόνιμα cookies). Αποθηκεύονται από το πρόγραμμα
περιήγησης βάσει ρυθμίσεων που επιλέγονται από τον χρήστη. Για τη συγκέντρωση
πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών, μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν παρόμοιες τεχνολογίες, όπως ιστοφάροι, διαφανή GIF και όλες οι
μορφές τοπικής αποθήκευσης που διατίθενται με HTML 5. Για λόγους απλούστευσης, οι
αναφορές σε "cookies" περιλαμβάνουν όλες τις παρόμοιες τεχνολογίες.

Τύποι cookies
Τεχνικά cookies
Cookies περιόδου σύνδεσης: Αυτά είναι απαραίτητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η
σωστή λειτουργία του ιστοτόπου και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της εγγραφής ή
της σύνδεσης, καθώς και της πρόσβασης στη δεσμευμένη λειτουργικότητα.
Αποθηκεύονται προσωρινά κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης περιήγησης και
διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή του χρήστη όταν κλείσει το πρόγραμμα
περιήγησης. Έχετε υπόψη ότι με την απενεργοποίηση των cookies περιόδου σύνδεσης,
ο χρήστης ενδεχομένως να μην έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που απαιτούν
εγγραφή ή σύνδεση. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από αυτά τα cookies είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενος
και ειδικότερα για υπηρεσίες του ιστοτόπου της Furla (Άρθ. 6.1 β) του ΓΚΠΔ).
Μόνιμα cookies, για βελτίωση ιστοτόπου και στατιστικά στοιχεία: Αυτά επιτρέπουν στη
Furla να συλλέγει και να αναλύει (ανώνυμα) δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα και
τη χρήση του ιστοτόπου, να παρακολουθεί το σύστημα και να βελτιώνει τη λειτουργική
απόδοση, για παράδειγμα, αποθηκεύοντας προτιμήσεις χρηστών για να βελτιώσει
μεταγενέστερες επισκέψεις. Δεν διαγράφονται αυτόματα όταν το πρόγραμμα περιήγησης

είναι κλειστό, αλλά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη για μια καθορισμένη
περίοδο (π.χ. μέχρι το τέλος του έτους) ή μέχρι να ακυρωθούν από τον χρήστη. Η
επεξεργασία που πραγματοποιείται από αυτά τα cookies είναι απαραίτητη για την
εκπλήρωση μιας σύμβασης στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενος και ειδικότερα
για υπηρεσίες του ιστοτόπου της Furla (Άρθ. 6.1 β) του ΓΚΠΔ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής αυτών
των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση cookies" παρακάτω. Έχετε υπόψη ότι
απενεργοποιώντας ή απορρίπτοντας τα cookies, ορισμένα τμήματα αυτού του ιστοτόπου
μπορεί να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά.
Ακολουθεί μια λίστα με τα τεχνικά cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο.
Όνομα

Τύπος

Διάρκεια

Σκοπός

Τεχνικό

Περίοδος
σύνδεσης

Δεδομένα στο καλάθι αγορών, για τους
επισκέπτες και τους εγγεγραμμένους
χρήστες

Τεχνικό

30 ημέρες

Προσδιορίζει τη χώρα πρόσβασης και τις
γεωγραφικές συντεταγμένες του χρήστη
Καθορίζεται
από
τη
γεωγραφική
τοποθεσία ή, σε περίπτωση αλλαγής
χώρας, από τον χρήστη

Τεχνικό

Περίοδος
σύνδεσης

Δεδομένα περιόδου σύνδεσης που είναι
απαραίτητα για τη διαχείριση του
ιστοτόπου

Τεχνικό

Περίοδος
σύνδεσης

Δεδομένα περιόδου σύνδεσης που είναι
απαραίτητα για τη διαχείριση του
ιστοτόπου

Sfcc-cart

Customer_id

furlaCountry

furlaLoc

__canI_TH

session

Session.sig

Shownlpopup

Τεχνικό

Περίοδος
σύνδεσης

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζεται το
αναδυόμενο μήνυμα για το ενημερωτικό
δελτίο.

Περίοδος
σύνδεσης

Cookies που είναι απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία του ιστοτόπου,
προκειμένου να είναι δυνατή η σύνδεση
και η πραγματοποίηση αγορών

Περίοδος
σύνδεσης

Cookies που είναι απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία του ιστοτόπου,
αναφορικά με τη συντήρηση του
ιστοτόπου

6 μήνες

Δεδομένα περιόδου σύνδεσης που είναι
απαραίτητα για τη διαχείριση του
ιστοτόπου

1 ημέρα

Cookies που είναι απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία του ιστοτόπου,
αναφορικά με τη συντήρηση του
ιστοτόπου

Dwanonymous_e

Dw_securetoken_

Τεχνικό
Dwsid

Sfcc_token

dwcookie

Τεχνικό

Dwuser_XXXX
Τεχνικό
Dwcustomer_XXXX

Dwsourcecode_XXXX

Τεχνικό

Dwsid (αντικαθιστά το sid)Τεχνικό

Περίοδος
σύνδεσης

Cookies που είναι απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία του ιστοτόπου,
αναφορικά με την ασφάλειά του κατά τις
φάσεις σύνδεσης και αγοράς

Τεχνικό

Περίοδος
σύνδεσης

Διατηρεί τις πληροφορίες της περιόδου
σύνδεσης εάν το πρωτόκολλο που
χρησιμοποιείται είναι το HTTPS

Dwsecuretoken_XXXX

Dwanonymous_XXXX

Dwac_XXXX

Τεχνικό
(ιδιόκτητη 6 μήνες
ανάλυση)

Ιδιόκτητα cookies που επιτρέπουν
ανώνυμη στατιστική ανάλυση για τη
χρήση του ιστοτόπου

Dwpersonalization_XXXX
JSESSIONID
Τεχνικό
VISITOR_ID

Περίοδος
σύνδεσης

Συλλέγει δεδομένα αναγνωριστικού
περιόδου σύνδεσης και επιτρέπει την
ολοκλήρωση online συναλλαγής από τον
χρήστη

Cookies τρίτων
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί, επίσης, cookies που διατίθενται από επιλεγμένους τρίτους
παρόχους υπηρεσιών
Αναλυτικά cookies: Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επιλεγμένους τρίτους παρόχους
υπηρεσιών, όπως το Google Analytics, για να συλλέγει και να αναλύει ανώνυμα δεδομένα
επισκεψιμότητας και χρήσης ιστοτόπου. Για την επεξεργασία που πραγματοποιείται από
αυτά τα cookie απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη, η οποία παρέχεται με κλικ στο
κουμπί "ok", στο banner που θα εμφανιστεί στον ιστότοπο (Άρθρο 6.1 α) του ΓΚΠΔ).
Cookies δημιουργίας προφίλ: Επιλεγμένοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν
cookies δημιουργίας προφίλ για να παρακολουθούν την περιήγηση των χρηστών στον
ιστότοπο της Furla, προκειμένου να δημιουργούν προφίλ σχετικά με τις προτιμήσεις, τις

συνήθειες, τις επιλογές κ.λπ. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να στέλνουν προωθητικά
μηνύματα στους χρήστες, τα οποία ταιριάζουν με τις προτιμήσεις τους ή/και να δείχνουν
προσαρμοσμένα προωθητικά και εμπορικά μηνύματα στη ροή προφίλ των χρηστών στις
εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρονται παρακάτω (π.χ. Facebook,
Instagram, Twitter κ.λπ.) ή να βοηθούν τους πελάτες να ολοκληρώνουν αγορές που έχουν
μείνει σε εκκρεμότητα στον ιστότοπο. Για την επεξεργασία που πραγματοποιείται από
αυτά τα cookie απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη, η οποία παρέχεται με κλικ στο
κουμπί "ok", στο banner που θα εμφανιστεί στον ιστότοπο (Άρθρο 6.1 α) του ΓΚΠΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής αυτών
των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση cookies" παρακάτω.
Ακολουθεί μια λίστα με τα κύρια cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο.

Όνομα

Τύπος

Εργαλείο

Διάρκεια

Σκοπός

_ga

Αναλυτικό

Google
Analytics

2 έτη

Καταγράφει
το
μοναδικό
αναγνωριστικό
που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
στατιστικών δεδομένων σχετικά με
τη χρήση του ιστοτόπου από τον
επισκέπτη

_gat

Αναλυτικό

Google
Analytics

Περίοδος
σύνδεσης

Περιορίζει
αιτημάτων

Καταγράφει
το
μοναδικό
αναγνωριστικό
που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
στατιστικών δεδομένων σχετικά με
τη χρήση του ιστοτόπου από τον
επισκέπτη

_gid

Αναλυτικό

Google
Analytics

Περίοδος
σύνδεσης

_utma

Αναλυτικό

Google
Analytics

Μόνιμο

τη

συχνότητα

των

Παρακολουθεί τον αριθμό των
επισκέψεων ενός χρήστη στον
ιστότοπο, την ημερομηνία της

πρώτης επίσκεψης και της πιο
πρόσφατης επίσκεψης

_utmb

Αναλυτικό

Google
Analytics

Περίοδος
σύνδεσης

Υπολογίζει τη διάρκεια
επίσκεψης στον ιστότοπο

μιας

Αναλυτικό

Google
Analytics

10 λεπτά

Περιορίζει
αιτημάτων

των

6 μήνες

Παρακολουθεί τον ιστότοπο από
τον οποίο προέρχεται ο χρήστης,
τη μηχανή αναζήτησης που
χρησιμοποιείται, τον σύνδεσμο που
επιλέγεται και τη λέξη-κλειδί που
χρησιμοποιείται

Αναλυτικό Thron

3 μήνες

Επιτρέπει
την
ανώνυμη
παρακολούθηση της χρήσης των
εικόνων της Furla που διανέμονται
από
το
δίκτυο
διανομής
περιεχομένου της Thron (CDN)

Δημιουργία Αγορές
προφίλ
Google

Επιλέγει διαφημίσεις σύμφωνα με
περιεχόμενο που σχετίζεται με τον
Από 3
χρήστη, βελτιώνει τις αναφορές
μήνες έως 2 απόδοσης της καμπάνιας και
έτη
αποτρέπει
την
εμφάνιση
διαφημίσεων που ο χρήστης έχει
ήδη δει

_utmc

_utmt

_utmz
Αναλυτικό

Google
Analytics

_TA_TRACKING

sp

τη

συχνότητα

NID

SID

IDE

ANID

DSID

FLC

AID

TAID

exchange

_uid

__gac

__gads

fr

[όνομα cookie]

Δημιουργία
Facebook
προφίλ

3 μήνες

Παρακολουθεί τους χρήστες του
Facebook
για
διαφημιστικούς
σκοπούς

acdc

6 μήνες

Παρακολουθεί τυχόν παραμέτρους
που περνούν ρητά από τον
ιστότοπο, όπως δυναμικά banner

6 μήνες

Πληροφορεί έναν εκδότη (δηλ. τον
ιστότοπο που φιλοξενεί την
καμπάνια) για την ταυτότητα του
διαφημιζόμενου, προκειμένου να
αποκλείσει την εμφάνιση της
διαφήμισης στον συγκεκριμένο
ιστότοπο

1 έτος

Παρακολουθεί τυχόν επιλογές
εξαίρεσης από τον χρήστη (δηλ. για
τη
διακοπή
προβολής
διαφημίσεων) αναφορικά με μία
μόνο καμπάνια ή με την Criteo
γενικά

5 έτη

Παρακολουθεί τυχόν επιλογές
εξαίρεσης από τον χρήστη (δηλ. για
τη
διακοπή
προβολής
διαφημίσεων) αναφορικά με μία
μόνο καμπάνια ή με την Criteo
γενικά

Δημιουργία
Criteo
προφίλ

6 μήνες

Επιτρέπει την εμφάνιση πιο
κατάλληλων
προσαρμοσμένων
banner με βάση τη συμπεριφορά
των χρηστών στον ιστότοπο

Δημιουργία
Criteo
προφίλ

1 ημέρα

Δημιουργία
Criteo
προφίλ

dis
Δημιουργία
Criteo
προφίλ
eid

evt
Δημιουργία
Criteo
προφίλ

zdi

Δημιουργία
Criteo
προφίλ

opt

optout

udc
pp

Επιτρέπει την εμφάνιση πιο
κατάλληλων
προσαρμοσμένων

banner με βάση τη συμπεριφορά
των χρηστών στον ιστότοπο

SaleCycle

Δημιουργία www.
6 μήνες
προφίλ
salecycle.com

udi

Δημιουργία
Criteo
προφίλ

uic

uid

Δημιουργία
Criteo
προφίλ

Δημιουργία
Criteo
προφίλ

6 μήνες

Συλλέγει δεδομένα για τη χρήση
του ιστοτόπου, επικοινωνώντας με
τον χρήστη μέσω email ή SMS,
προκειμένου να συμβάλει στην
ολοκλήρωση
της
διαδικασίας
αγοράς
και
να
προσφέρει
προσαρμοσμένη
επικοινωνία
μάρκετινγκ βάσει των προϊόντων
που προβάλλει ο χρήστης στον
ιστότοπο
Παρακολουθεί το αναγνωριστικό
της καμπάνιας, δηλαδή τον
μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που
εκχωρεί η Criteo σε κάθε καμπάνια

1 έτος

Παρακολουθεί το αναγνωριστικό
της καμπάνιας, δηλαδή τον
μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που
εκχωρεί η Criteo σε κάθε καμπάνια

1 μήνας

Συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά
με τη δημιουργικότητα, με άλλα
λόγια, για τη διαμόρφωση των
διατάξεων και των χρωμάτων που
χρησιμοποιούνται στα δυναμικά
banner

Έχετε υπόψη ότι η Furla δεν ελέγχει cookies τρίτων.
Η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους κύριους τρίτους προμηθευτές
της Furla ρυθμίζεται από γνωστοποιήσεις στα cookies των προμηθευτών ή/και από
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies, οι οποίες είναι διαθέσιμες
στους ακόλουθους συνδέσμους.

Google
https://policies.google.com/privacy?hl=el-GR
Analytics/Αγορές
Για να απενεργοποιήσετε τα cookies, κάντε κλικ εδώ
Google
Thron

https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

[όνομα μέσου
κοινωνικής
δικτύωσης]
https://www.criteo.com/cookie-policy/
Criteo

SaleCycle

http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει επιπλέον αναλυτικά cookies τρίτων, τα οποία διαφέρουν
κατά διαστήματα ανάλογα με τη διαφημιστική καμπάνια της Furla. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, οι τρίτες διαφημιστικές εταιρείες που ορίζονται από την Furla ενδέχεται να
χρησιμοποιούν cookies στο πλαίσιο διαφημιστικών καμπανιών στον ιστότοπο της Furla.
προκειμένου να δημιουργήσουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες
καμπάνιες και μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies, μπορείτε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση
privacy@furla.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής αυτών
των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση cookies" παρακάτω.

Διαχείριση cookie
Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε, να απενεργοποιήσετε και να απορρίψετε cookies
αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για διαφορετικούς

ιστοτόπους και εφαρμογές. Τα περισσότερα από τα προγράμματα περιήγησης που
χρησιμοποιούνται συχνότερα επιτρέπουν την επιλογή διαφορετικών ρυθμίσεων για
ιδιόκτητα cookies και cookies τρίτων. Έχετε υπόψη ότι η συνολική ή μερική
απενεργοποίηση των τεχνικών cookies θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία
της λειτουργικότητας που δεσμεύεται για τους εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ η
απενεργοποίηση των cookies τρίτων ή των cookies δημιουργίας προφίλ δεν επηρεάζει
με κανέναν τρόπο την εμπειρία περιήγησης των χρηστών. Για λόγους διευκόλυνσης,
ακολουθούν σύνδεσμοι προς τις ιστοσελίδες των κύριων προγραμμάτων περιήγησης, οι
οποίες παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies:
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιορισμού της χρήσης των
cookies, επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:
www.youronlinechoices.com
www.networkadvertising.org/choices/

