
Πολιτική Cookie 
 
Η CooperSurgical, Inc. και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της (CooperSurgical) σέβονται το δικαίωμα 
στην ιδιωτική σας ζωή και δεσμεύονται να σας παρέχουν προς χρήση έναν ασφαλή και 
προστατευμένο ιστότοπο.  
 

Τι είναι το cookie; 
 
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που ζητά την άδειά σας για να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή σας. Όταν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά 
στην ανάλυση της κυκλοφορίας στον ιστό ή σας επιτρέπει να γνωρίζετε πότε επισκεφθήκατε έναν 
συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν σε διαδικτυακές εφαρμογές να σας απαντούν σαν 
να πρόκειται για άνθρωπο. Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της 
στις ανάγκες σας και τα πράγματα που σας αρέσουν ή δεν σας αρέσουν συλλέγοντας και 
διατηρώντας στη μνήμη της πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας. 
 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies; 
 
Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να εντοπίσουμε ποιες σελίδες 
χρησιμοποιούνται. Αυτό βοηθάει στην ανάλυση δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία και τη 
χρήση της ιστοσελίδας και στη βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας προκειμένου να τα 
προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών.  
 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι φύσει προσωπικές και ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

• Τη διεύθυνση IP σας 
• Το είδος του προγράμματος περιήγησης ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε 
• Τον αριθμό των συνδέσμων πάνω στους οποίους πατήσατε μέσα στον ιστότοπο 
• Την πολιτεία ή τη χώρα από την οποία είχατε πρόσβαση στον ιστότοπο 
• Την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας 
• Το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε 
• Την ιστοσελίδα στην οποία πατήσατε τον σύνδεσμο που σας οδήγησε στον ιστότοπό μας 
• Τις σελίδες που είδατε στον ιστότοπο 

 
Σε γενικές γραμμές, τα cookies μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε καλύτερο ιστότοπο και 
καλύτερες υπηρεσίες, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε 
χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie δεν παρέχει σε καμία περίπτωση πρόσβαση στον υπολογιστή 
σας ή σε πληροφορίες σχετικά με σας πέρα από τα δεδομένα που εσείς επιλέγετε να μοιραστείτε 
μαζί μας.  
 
Όσον αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών μας, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να 
κάνουν παραγγελίες μέσω του διαδικτύου, οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας υποβάλλονται στον 
ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σημείο επαφής.  
 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε; 
 
Cookies προτίμησης 



Τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις ρυθμίσεις του χρήστη, όπως την 
προτιμώμενη γλώσσα σας ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Παραδείγματος χάριν, όταν 
θυμάται τη γλώσσα σας, ο ιστότοπος θα εμφανίζεται σε αυτή τη γλώσσα την επόμενη φορά που θα 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο.  
 
Εάν τα cookies προτίμησης είναι αποκλεισμένα, ο χρήστης δεν θα έχει την πλούσια εμπειρία που 
θα μπορούσε στον ιστότοπο, αλλά τελικά ο ιστότοπος θα παραμείνει λειτουργικός.  
Ασφαλείας 
Τα cookies αυτά επαληθεύουν τη σύνδεση του χρήστη και προστατεύουν τους χρήστες από κλοπές 
δεδομένων (π.χ. από έντυπα ιστοσελίδων).  
 
Αν τα cookies ασφαλείας είναι αποκλεισμένα, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στον 
ιστότοπο. 
 
Διαδικασιών 
Τα cookies αυτά ενισχύουν την εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο.  
 
Αν τα cookies διαδικασιών είναι αποκλεισμένα, ο ιστότοπος μπορεί να μη λειτουργεί όπως θα ήταν 
αναμενόμενο. 
 
Analytics 
Η CooperSurgical χρησιμοποιεί Google Analytics cookies τα οποία συλλέγουν δεδομένα ανώνυμα 
σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.  Τα δεδομένα analytics μας δίνουν στοιχεία 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας, κάτι που μας βοηθάει να 
προσφέρουμε μια εμπειρία χρήστη που συνεχώς βελτιώνεται.  
 
Αν τα Google Analytics cookies είναι αποκλεισμένα, ο ιστότοπος θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς 
πρόβλημα. 
 

Εσείς ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies 
 
Η Οδηγία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
προβλέπει ότι όλοι οι ιστότοποι θα τοποθετούν cookies στους υπολογιστές των χρηστών για να 
πάρουν τη συγκατάθεσή τους. H CooperSurgical υιοθετεί την πολιτική της σιωπηρής συγκατάθεσης. 
Αυτό μας επιτρέπει να συνάγουμε τη συγκατάθεση όταν κάποιος χρήστης δεν αρνείται τη χρήση 
cookies. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην αποδοχή ή την απόρριψη των cookies. Τα περισσότερα 
προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται τα cookies αυτόματα, αλλά συνήθως έχετε τη 
δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίψετε τα 
cookies εάν προτιμάτε. Κάτι τέτοιο μπορεί να μη σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από όλες τις 
λειτουργίες του ιστότοπου. 
 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους 
 
Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για τους 
επαγγελματικούς μας εταίρους ή άλλες εταιρίες που δεν είναι συνδεδεμένες με τον όμιλο 
εταιρειών CooperSurgical. Αυτοί οι σύνδεσμοι προσφέρονται σαν μια ευκολία για τους χρήστες μας. 
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοτόπων 



και σας ενθαρρύνουμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν τους επισκέπτεστε. Πιο συγκεκριμένα, 
συνιστούμε να δείτε την πολιτική απορρήτου που βρίσκεται αναρτημένη σε κάθε ιστότοπο. 
 

Άλλες σημαντικές πληροφορίες 
 
Ο όμιλος εταιρειών CooperSurgical δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και θα 
ενσωματώσει τις απαραίτητες τεχνολογίες για να σας προσφέρει μια ασφαλή και ευχάριστη 
εμπειρία χρήστη. Ο όμιλος εταιρειών CooperSurgical διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την 
παρούσα διαδικασία ανά πάσα χρονική στιγμή.  
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