ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ NOVAKID
Τελευταία τροποποίηση: 1 Μάϊου, 2021
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πολιτική cookies (εφεξής: «Πολιτική cookies») περιγράφει τον τρόπο με τον
οποίο η NovaKid χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στον ιστότοπο
www.novakidschool.com και σε όλους τους υποτομείς και υποσύνολά της
(συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων ιστοσελίδων γλωσσών:
ae.novakidschool.com, ar. novakidschool.com, arab-fr.novakidschool.com,
arabic.novakidschool.com, br.novakidschool.com, cl.novakidschool.com,
co.novakidschool.com, cz.novakidschool.com, de.novakidschool.com, es.
novakidschool.com, fr.novakidschool.com, global.novakidschool.com,
gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com, il.novakidschool.com,
in-en.novakidschool.com, σε. novakidschool.com, it.novakidschool.com,
kr.novakidschool.com, mx.novakidschool.com, my.novakidschool.com,
pl.novakidschool.com, pt.novakidschool.com, ro.novakidschool.com, sa.novakidschool.
com, school.novakidschool.com, sk.novakidschool.com, tr.novakidschool.com)
για την παροχή, προσαρμογή, αξιολόγηση, βελτίωση, προώθηση και προστασία των
υπηρεσιών μας. Η Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής απορρήτου
της NovaKid. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι που δεν περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Cookies
έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική
Απορρήτου της NovaKid. Εάν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
support@novakidschool.com.
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ COOKIE;
Το cookie είναι ένα αρχείο, το οποίο αποστέλλεται στη συσκευή του χρήστη όταν ο χρήστης
επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Η NovaKid μπορεί να έχει ξανά πρόσβαση στο cookie όταν ο
χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα για άλλη μια φορά, προκειμένου να διευκολύνει την
πλοήγηση στο διαδίκτυο ή τις συναλλαγές ή να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
τη συμπεριφορά των χρηστών. Αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και
αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας,
ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες από εσάς μέσω cookies.
3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
a) Αυστηρά απαραίτητα Cookies. Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της
ιστοσελίδας. Επομένως, η λειτουργία και η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και των
Υπηρεσιών δεν μπορούν να παρέχονται χωρίς αυτά. Συμβάλλουν στην επαλήθευση του
λογαριασμού σας και θυμούνται τις επιλογές που κάνετε στο novakidschool.com.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα
(Οδηγία απορρήτου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2002/58/ΕΚ για το απόρρητο και τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες), δεν απαιτείται συναίνεση για τεχνική αποθήκευση ή
πρόσβαση
στα
ακόλουθα
cookies:
●

cookies που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση μιας επικοινωνίας,

●

cookies που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου ο πάροχος μιας υπηρεσίας
της κοινωνίας της πληροφορίας που απαιτείται ρητά από τον χρήστη να παρέχει
τις Υπηρεσίες.

b) Cookies έρευνας, απόδοσης και αναλύσεων. Αυτά τα cookies μάς βοηθούν να
παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες
αλληλοεπιδρούν με το novakidschool.com. Για παράδειγμα, μας βοηθούν να
προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται πιο συχνά, ποια ενημερωτικά δελτία
είναι πιο ελκυστικά και τι είδους χαρακτηριστικά της NovaKid είναι τα πιο δημοφιλή. Αυτό
μας βοηθά να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της NovaKid σύμφωνα με τα
ενδιαφέροντα των χρηστών μας.
c) Διαφημιστικά Cookies. Αυτά τα cookies μάς βοηθούν να σας ενημερώνουμε και να σας
παρέχουμε προσαρμοσμένη διαφήμιση με βάση την προηγούμενη χρήση της
ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τα δεδομένα χρήσης
σας και χρησιμοποιώντας cookies, πληροφορίες, τις οποίες οι πληροφορίες δεν θεωρούν
προσωπικά δεδομένα, μεταφέρονται στους συνεργάτες που διαχειρίζονται τη
δραστηριότητα επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς.
4. ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
4.1 Αυστηρά απαραίτητα Cookies

Όνομα παρόχου
υπηρεσιών

Όνομα cookie

Περιγραφή

Λήξη

novakidschool.com

intercom-state

Επιτρέπει
στην
Ιστοσελίδα
να
αναγνωρίζει
τον
επισκέπτη προκειμένου
να βελτιστοποιήσει τη
λειτουργικότητα
του
κουτιού συνομιλίας.

Συνεχές

novakidschool.com

SESS#

Διατηρεί τις καταστάσεις
χρήστη στα αιτήματα
σελίδων.

Συνεδρία

novakidschool.com

_ym_visorc

Επιτρέπει
στην
επανάληψη
περιόδου
λειτουργίας να λειτουργεί
σωστά

Συνεχές

4.2 Cookies έρευνας, απόδοσης και αναλύσεων

Όνομα παρόχου
υπηρεσιών

Όνομα cookie

Περιγραφή
Καταγράφει δεδομένα
σχετικά με τη
συμπεριφορά
ιστοσελίδας/ επισκέπτη.
Αυτό χρησιμοποιείται για
εσωτερική ανάλυση και
βελτιστοποίηση
ιστότοπω

Λήξη

Συνεδρία

novakidschool.com

__vw_tab_guid

novakidschool.com

_dc_gtm_UA-#

Χρησιμοποιείται από τον
Google Tag Manager για
τον έλεγχο της
φόρτωσης μιας ετικέτας
σεναρίου Google
Analytics.

1 ημέρα

novakidschool.com

_ga;

Καταγράφει ένα
μοναδικό αναγνωριστικό
που χρησιμοποιείται για
τη δημιουργία
στατιστικών δεδομένων
σχετικά με τον τρόπο
που ο επισκέπτης
χρησιμοποιεί την
ιστοσελίδα.

_ga: 2 έτη;

_gid;
_gat;

_gid: 1
ημέρα;
_gat: 1
ημέρα;

novakidschool.com

collect

Χρησιμοποιείται για την
αποστολή δεδομένων
στο Google Analytics
σχετικά με τη συσκευή
και τη συμπεριφορά του
επισκέπτη.
Παρακολουθεί τον
επισκέπτη σε όλες τις
συσκευές και τα κανάλια
μάρκετινγκ.

Συνεδρία

novakidschool.com

_ym_d

Περιέχει την ημερομηνία
της πρώτης επίσκεψης
του πρώτου επισκέπτη
στον ιστότοπο.

1 έτος

novakidschool.com

_ym_isad

Αυτό το cookie
χρησιμοποιείται για να
προσδιορίσει εάν ο
επισκέπτης διαθέτει
λογισμικό adblocker στο
πρόγραμμα περιήγησής
του.

1 ημέρα

novakidschool.com

_ym_retryReqs

Καταγράφει στατιστικά
δεδομένα σχετικά με τη
συμπεριφορά των
χρηστών στον Ιστότοπο.
Χρησιμοποιείται για
εσωτερικές αναλύσεις
από τον χειριστή της
ιστοσελίδας.

Συνεχές

novakidschool.com

_ym_uid

Αυτό το cookie
χρησιμοποιείται για τη
συλλογή μη
προσωπικών
πληροφοριών σχετικά με
τη συμπεριφορά του
χρήστη στην ιστοσελίδα
και τα μη προσωπικά
στατιστικά του
επισκέπτη.

1 έτος

novakidschool.com

referrer

Αποθηκεύει δεδομένα
στους ιστότοπους που
έχει επισκεφτεί ο
χρήστης.

29 ημέρες

novakidschool.com

tmr_reqNum

Ένα τοπικό cookie που
περιέχει τον αριθμό των
αιτημάτων που
αποστέλλονται στον
διακομιστή. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την
εκτίμηση της απώλειας
μετάδοσης.

1 έτος

Όταν εκτελείται το
σενάριο Hotjar
προσπαθούμε να
προσδιορίσουμε την πιο
γενική διαδρομή των
cookies που πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε, αντί
για το όνομα κεντρικού
υπολογιστή της σελίδας.
Αυτό γίνεται έτσι ώστε τα
cookies να μπορούν να
κοινοποιούνται σε όλους
τους υποτομείς (όπου
ισχύει) Για να το
προσδιορίσουμε αυτό,
προσπαθούμε να
αποθηκεύσουμε το
cookie _hjTLDTest για
διαφορετικές
εναλλακτικές
συμβολοσειρές URL έως
ότου αποτύχει. Μετά από
αυτόν τον έλεγχο, το
cookie καταργείται.

Συνεχές

novakidschool.com

_hjTLDTest

novakidschool.com

_hjid

Το Cookie Hotjar που
ορίζεται όταν ο πελάτης
προσγειώνεται για
πρώτη φορά σε μια
σελίδα με το σενάριο
Hotjar. Χρησιμοποιείται
για να διατηρηθεί το
αναγνωριστικό χρήστη
Hotjar, μοναδικό σε
αυτόν τον ιστότοπο στο
πρόγραμμα περιήγησης.
Αυτό διασφαλίζει ότι η
συμπεριφορά σε
επόμενες επισκέψεις
στον ίδιο ιστότοπο θα
αποδοθεί στο ίδιο
αναγνωριστικό χρήστη.

1 έτος

novakidschool.com

tmr_reqNum

Ένα τοπικό cookie που
περιέχει τον αριθμό των
αιτημάτων που
αποστέλλονται στον
διακομιστή. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την
εκτίμηση της απώλειας
μετάδοσης.

1 έτος

novakidschool.com

_hjTLDTest

Όταν εκτελείται το
σενάριο Hotjar
προσπαθούμε να
προσδιορίσουμε την πιο
γενική διαδρομή cookie
που πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε, αντί
για το όνομα κεντρικού
υπολογιστή της σελίδας.
Αυτό γίνεται έτσι ώστε τα
cookies να μπορούν να
κοινοποιούνται σε όλους
τους υποτομείς (όπου
ισχύει) Για να το
προσδιορίσουμε αυτό,
προσπαθούμε να
αποθηκεύσουμε το
cookie _hjTLDTest για
διαφορετικές
εναλλακτικές
συμβολοσειρές URL έως
ότου αποτύχει. Μετά από
αυτόν τον έλεγχο, το
cookie καταργείται.

Συνεχές

novakidschool.com

_gcl_au

Είναι το cookie πρώτου
μέρους για τη λειτουργία
"Conversion Linker" παίρνει πληροφορίες σε
μορφή κλικ από τις
διαφημίσεις και τις
αποθηκεύει σε cookies
πρώτου μέρους, έτσι
ώστε οι μετατροπές να
μπορούν να αποδοθούν
εκτός της σελίδας
προορισμού.

3 μήνες

novakidschool.com

tmr_lvidTS

Τοπικό cookie, περιέχει
τη χρονική σήμανση για
τη δημιουργία του cookie
tmr_lvid

1 έτος

novakidschool.com

tmr_lvid

Τοπικό cookie,
αναγνωριστικό
επισκέπτη από την
πλευρά του ιστότοπου.
Χρησιμοποιείται για την
παροχή της
λειτουργικότητας της
μεθόδου getClientID, για
την προσωρινή
αποθήκευση της
έκδοσης cookie VID,
καθώς και για τον
υπολογισμό του
μεγέθους κοινού για
προγράμματα
περιήγησης που δεν
υποστηρίζουν cookie 3
μερών.

1 έτος

novakidschool.com

_hjFirstSeen

Αυτό έχει ρυθμιστεί για
να προσδιορίσει την
πρώτη περίοδο
σύνδεσης ενός νέου
χρήστη. Αποθηκεύει μια
πραγματική/λάθος τιμή,
υποδεικνύοντας αν ήταν
η πρώτη φορά που ο
Hotjar είδε αυτόν τον
χρήστη. Χρησιμοποιείται
από φίλτρα εγγραφής για
τον εντοπισμό νέων
περιόδων σύνδεσης
χρήστη.

Συνεχές

novakidschool.com

intercom-session

Επιτρέπει στους χρήστες
να έχουν πρόσβαση στις
συνομιλίες τους και να
κοινοποιούν δεδομένα σε
αποσυνδεδεμένες
σελίδες για 1 εβδομάδα.

7 ημέρες

novakidschool.com

intercom-id

Επιτρέπει στους
επισκέπτες να βλέπουν
οποιεσδήποτε συνομιλίες
έχουν πραγματοποιήσει
σε ιστότοπους Intercom.

1 έτος

novakidschool.com

_ym_isad

Καθορίζει εάν ένας
χρήστης διαθέτει
προγράμματα
αποκλεισμού
διαφημίσεων.

Συνεχές

www.novakidschool.co __stripe_mid
m

Τα cookies πρόληψης
της απάτης και
παρόμοιες τεχνολογίες
που αναπτύσσουμε
μέσω του ιστότοπού μας,
μάς βοηθούν να μάθουμε
πράγματα για
υπολογιστές και
προγράμματα
περιήγησης που
χρησιμοποιούνται για την
πρόσβαση στις
υπηρεσίες Stripe. Αυτές
οι πληροφορίες μας
βοηθούν να
παρακολουθούμε και να
εντοπίζουμε
ενδεχομένως επιβλαβή ή
παράνομη χρήση των
Υπηρεσιών μας.

1 έτος

www.novakidschool.co utm_data
m

Χρησιμοποιείται για την
κατανόηση των
διαφημίσεων
αποτελεσματικών

3 μήνες

www.novakidschool.co initial_page
m

Χρησιμοποιείται για να
καταλάβει σε ποια σελίδα
να παραπέμψει

30 ημέρες

www.novakidschool.co referrer
m

Αποθηκεύει δεδομένα
στους ιστότοπους που
έχει επισκεφτεί ο
χρήστης.

30 ημέρες

school.novakidschool.c __stripe_mid
om

Τα cookies πρόληψης
της απάτης και
παρόμοιες τεχνολογίες
που αναπτύσσουμε
μέσω της ιστοσελίδας
μας, μάς βοηθούν να
μάθουμε πράγματα για
υπολογιστές και
προγράμματα
περιήγησης που
χρησιμοποιούνται για την
πρόσβαση στις
υπηρεσίες Stripe. Αυτές
οι πληροφορίες μας
βοηθούν να
παρακολουθούμε και να
εντοπίζουμε

1 έτος

ενδεχομένως επιβλαβή ή
παράνομη χρήση των
Υπηρεσιών μας.
yandex.ru

yandexuid

Καταγράφει δεδομένα
σχετικά με τη
συμπεριφορά του
ιστότοπου του
επισκέπτη. Αυτό
χρησιμοποιείται για
εσωτερική ανάλυση και
βελτιστοποίηση
ιστότοπων.

1 έτος

yandex.ru

ymex

Καταγράφει δεδομένα
σχετικά με τη
συμπεριφορά του
ιστότοπου του
επισκέπτη. Αυτό
χρησιμοποιείται για
εσωτερική ανάλυση και
βελτιστοποίηση
ιστότοπων.

1 έτος

google.com

__Secure-3PAPISID

Αυτό το cookie παρέχει
πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο ο
τελικός χρήστης
χρησιμοποιεί τον
ιστότοπο και τυχόν
διαφημίσεις που μπορεί
να έχει δει ο τελικός
χρήστης πριν επισκεφθεί
τον εν λόγω ιστότοπο.

2 έτη

google.com

SAPISID

Τα cookies HSID, SSID,
APISID και SAPISID
επιτρέπουν στην Google
να συλλέγει πληροφορίες
χρήστη για βίντεο που
φιλοξενούνται από το
YouTube.

2 έτη

google.com

APISID

Τα cookie HSID, SSID,
APISID και SAPISID
επιτρέπουν στην Google
να συλλέγει πληροφορίες
χρήστη για βίντεο που
φιλοξενούνται από το
YouTube.

2 έτη

google.com

SSID

Τα cookies HSID, SSID,
APISID και SAPISID
επιτρέπουν στην Google
να συλλέγει πληροφορίες
χρήστη για βίντεο που
φιλοξενούνται από το
YouTube.

2 έτη

google.com

HSID

Τα cookies HSID, SSID,
APISID και SAPISID
επιτρέπουν στην Google
να συλλέγει πληροφορίες
χρήστη για βίντεο που
φιλοξενούνται από το
YouTube.

2 έτη

google.com

1P_JAR

Αυτό το cookie παρέχει
πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο ο
τελικός χρήστης
χρησιμοποιεί τον
ιστότοπο και τυχόν
διαφημίσεις που μπορεί
να έχει δει ο τελικός
χρήστης πριν επισκεφθεί
τον εν λόγω ιστότοπο.

29 ημέρες

trustpilot.com

_hjid

To Cookie Hotjar που
ορίζεται όταν ο πελάτης
προσγειώνεται για
πρώτη φορά σε μια
σελίδα με το σενάριο
Hotjar. Χρησιμοποιείται
για να διατηρηθεί το
αναγνωριστικό χρήστη
Hotjar, μοναδικό σε
αυτόν τον ιστότοπο στο
πρόγραμμα περιήγησης.
Αυτό διασφαλίζει ότι η
συμπεριφορά σε
επόμενες επισκέψεις
στον ίδιο ιστότοπο θα
αποδοθεί στο ίδιο
αναγνωριστικό χρήστη.

1 έτος

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Αυτά τα cookies
Trustpilot
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

3 μήνες

trustpilot.com

amplitude_id

Αυτά τα Trustpilot
cookies
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

10 έτη

trustpilot.com

OptanonConsent

Αυτά τα Trustpilot
cookies
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

1 έτος

trustpilot.com

__auc

Αυτά τα Trustpilot
cookies
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

1 έτος

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Αυτά τα Trustpilot
cookies
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

3 μήνες

trustpilot.com

TP.uuid

Αυτά τα Trustpilot
cookies
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

28 έτη

trustpilot.com

ajs_anonymous_id

Αυτά τα Trustpilot
cookies
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

1 έτος

trustpilot.com

OptanonAlertBoxClos Αυτά τα Trustpilot
ed
cookies
χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των κριτικών
και των βαθμολογιών
μας στους χρήστες.

1 έτος

privy.com

_hjTLDTest

Όταν εκτελείται το
σενάριο Hotjar
προσπαθούμε να
προσδιορίσουμε την πιο
γενική διαδρομή των
cookies που πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε, αντί
για το όνομα κεντρικού
υπολογιστή της σελίδας.
Αυτό γίνεται έτσι ώστε τα
cookies να μπορούν να
κοινοποιούνται σε όλους
τους υποτομείς (όπου
ισχύει) Για να το
προσδιορίσουμε αυτό,
προσπαθούμε να
αποθηκεύσουμε το
cookie _hjTLDTest για
διαφορετικές
εναλλακτικές
συμβολοσειρές URL έως
ότου αποτύχει. Μετά από
αυτόν τον έλεγχο, το
cookie καταργείται.

Συνεδρία

privy.com

_hp2_ses_props

Αυτά τα cookies
συλλέγουν πληροφορίες
για τη μέτρηση και την
κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο οι
επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον
ιστότοπό μας. Αυτό
περιλαμβάνει την
παρακολούθηση
δραστηριότητας χρηστών
σε αυτόν τον ιστότοπο,
συμπεριλαμβανομένων
των σελίδων που
επισκέφτηκαν και των
συνδέσμων στους
οποίους έγινε κλικ

Συνεχές

privy.com

_hjFirstSeen

Αυτό έχει ρυθμιστεί για
να προσδιορίσει την
πρώτη περίοδο
σύνδεσης ενός νέου
χρήστη. Αποθηκεύει μια
πραγματική/λάθος τιμή,
υποδεικνύοντας αν ήταν
η πρώτη φορά που ο
Hotjar είδε αυτόν τον
χρήστη. Χρησιμοποιείται

Συνεχές

από φίλτρα εγγραφής για
τον εντοπισμό νέων
περιόδων σύνδεσης
χρήστη.

privy.com

_gid

Τα cookie που ξεκινούν
με __utm και _ga
προέρχονται από το
Google Analytics και
χρησιμοποιούνται για την
τήρηση αρχείων
στατιστικών επισκεπτών.

1 ημέρα

privy.com

__cfduid

Το cookie __cfduid
βοηθά το Cloudflare να
εντοπίσει κακόβουλους
επισκέπτες στους
ιστότοπους των πελατών
μας και ελαχιστοποιεί τον
αποκλεισμό νόμιμων
χρηστών. Μπορεί να
τοποθετηθεί στις
συσκευές των Τελικών
χρηστών των πελατών
μας για να προσδιορίσει
μεμονωμένους πελάτες
πίσω από μια
κοινόχρηστη διεύθυνση
IP και να εφαρμόσει
ρυθμίσεις ασφαλείας ανά
πελάτη. Είναι
απαραίτητο για την
υποστήριξη των
λειτουργιών ασφαλείας
του Cloudflare.

30 ημέρες

privy.com

_hjid

To Cookie Hotjar που
ορίζεται όταν ο πελάτης
προσγειώνεται για
πρώτη φορά σε μια
σελίδα με το σενάριο
Hotjar. Χρησιμοποιείται
για να διατηρηθεί το
αναγνωριστικό χρήστη
Hotjar, μοναδικό σε
αυτόν τον ιστότοπο στο
πρόγραμμα περιήγησης.
Αυτό διασφαλίζει ότι η
συμπεριφορά σε
επόμενες επισκέψεις

1 έτος

στον ίδιο ιστότοπο θα
αποδοθεί στο ίδιο
αναγνωριστικό χρήστη.
privy.com

__zlcmid

Αυτά τα cookies
διαχειρίζονται από την
ZopIM, η οποία παρέχει
την τεχνολογία πίσω από
το σύστημα «ζωντανής
συνομιλίας». Το cookie
__zlcmid σάς επιτρέπει
να συνεχίσετε μια
συνομιλία μαζί μας
καθώς βλέπετε
διαφορετικές σελίδες
στον ιστότοπό μας ή αν
επιστρέψετε στον
ιστότοπο αργότερα. Εάν
επιλέξετε να
απενεργοποιήσετε αυτήν
την υπηρεσία από το
μενού επιλογών του
παραθύρου ζωντανής
συνομιλίας ή το διακόπτη
"ON"/"OFF"
(«Ενεργό»/»Ανενεργό»)
πάνω, το __zlcprivacy
cookie έχει ρυθμιστεί να
θυμάται αυτήν την
απόφαση και το __zlcmid
cookie διαγράφεται.

1 έτος

privy.com

_hp2_id

Αυτά τα cookies
συλλέγουν πληροφορίες
για τη μέτρηση και την
κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο οι
επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον
ιστότοπό μας. Αυτό
περιλαμβάνει την
παρακολούθηση
δραστηριότητας χρηστών
σε αυτόν τον ιστότοπο,
συμπεριλαμβανομένων
των σελίδων που
επισκέφτηκαν και των
συνδέσμων στους
οποίους έγινε κλικ

1 έτος

privy.com

_ga

Τα cookie που ξεκινούν
με __utm και _ga
προέρχονται από το

2

έτη

Google Analytics και
χρησιμοποιούνται για την
τήρηση αρχείων
στατιστικών επισκεπτών.

4.3 Διαφημιστικά Cookies

Όνομα παρόχου
υπηρεσιών

Όνομα cookie

Περιγραφή

Λήξη

novakidschool.com

_fbp

Χρησιμοποιείται από το
Facebook για την
προβολή μιας σειράς
διαφημιστικών
προϊόντων, όπως η
υποβολή προσφορών σε
πραγματικό χρόνο από
διαφημιστές τρίτων.

3 μήνες

novakidschool.com

_gcl_au

Χρησιμοποιείται από το
Google AdSense για
πειραματισμό με την
αποτελεσματικότητα των
διαφημίσεων σε
ιστότοπους που
χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες τους.

3 μήνες

novakidschool.com

_ym#_last Hit

Χρησιμοποιήθηκε από το
Yandex για τον
καθορισμό της ώρας για
να λάβουμε ένα ακριβές
ποσοστό εγκατάλειψης
των επισκεπτών.

Συνεχές

novakidschool.com

_ym#_lsid

Χρησιμοποιείται για την
αναγνώριση χρηστών
του ιστότοπου.

Συνεχές

novakidschool.com

_ym#_reqNum

Χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό του
κανονικού αριθμού του
αιτήματος για την ετικέτα
Yandex.Metrica στο
πρόγραμμα περιήγησης
του χρήστη.

Συνεχές

novakidschool.com

_ym_metrika_enabld

Αυτό το cookie
χρησιμοποιείται για τη
συλλογή δεδομένων
σχετικά με τη
συμπεριφορά του
επισκέπτη στον
Ιστότοπο. Αυτές οι
πληροφορίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για
την εκχώρηση του
τμήματος επισκεπτών,
βάσει κοινών
προτιμήσεων.

1 ημέρα

novakidschool.com

metrika_enabled

Χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση
επισκεπτών σε πολλούς
ιστότοπους για την
παρουσίαση σχετικής
διαφήμισης με βάση τις
προτιμήσεις του
επισκέπτη.

1 ημέρα

novakidschool.com

_privy_

Χρησιμοποιείται για τη
διάκριση των χρηστών.

1 έτος

novakidschool.com

_gaexp

Τα cookies που ξεκινούν
με __utm και _ga
προέρχονται από το
Google Analytics και
χρησιμοποιούνται για την
τήρηση αρχείων
στατιστικών επισκεπτών.

2 μήνες

school.novakidschool.c tmr_detect
om

Αυτά τα cookies
1 ημέρα
χρησιμοποιούνται από τις
υπηρεσίες της Google για
τη συλλογή πληροφοριών
που μας επιτρέπουν να
προβάλλουμε τις
διαφημίσεις μας σε
ακίνητα που αποτελούν
μέρος του Δικτύου
εμφάνισης Google.

google.com

Χρησιμοποιείται από το
Google AdWords για να
προσελκύσει εκ νέου
επισκέπτες που είναι
πιθανό να μετατρέψουν

ads/ga-audiences

Συνεδρία

σε πελάτες βάσει της
διαδικτυακής
συμπεριφοράς του
επισκέπτη σε
ιστότοπους.

google.com

pagead/1pconversion/#

Δημιουργήθηκε από την
Google για την
παρακολούθηση
συμβάντων όπως
μετατροπές ή άλλες
σημαντικές
αλληλεπιδράσεις
χρηστών στον Ιστότοπο.

Συνεδρία

atdmt.com

ATN

Στοχεύει διαφημίσεις με
βάση το προφίλ
συμπεριφοράς και τη
γεωγραφική τοποθεσία.

2 έτη

atdmt.com

https://cx.atmdt.com/

Ορίζει ένα μοναδικό
αναγνωριστικό για τον
επισκέπτη, το οποίο
επιτρέπει σε τρίτους
διαφημιζόμενους να
στοχεύουν τον επισκέπτη
με σχετική διαφήμιση.
Αυτή η υπηρεσία
σύζευξης παρέχεται από
κόμβους διαφημίσεων
τρίτων, οι οποίοι
διευκολύνουν την
υποβολή προσφορών σε
πραγματικό χρόνο για
διαφημιζόμενους.

Συνεδρία

facebook.com

fr

Χρησιμοποιείται από το
Facebook για την
προβολή μιας σειράς
διαφημιστικών
προϊόντων, όπως η
υποβολή προσφορών σε
πραγματικό χρόνο από
διαφημιστές τρίτων.

3 μήνες

yandex.ru

i

Χρησιμοποιείται για την
αναγνώριση χρηστών
του ιστότοπου.

1 έτος

yandex.ru

webvisor/48570440

Συλλογή ενεργειών
χρήστη στη σελίδα για
ανάλυση της εμπειρίας
χρήστη χωρίς δεδομένα
που ο χρήστης εισάγει σε
φόρμες.

Συνεδρία

yandex.ru

yabs-sid

Καταγράφει δεδομένα
σχετικά με τη
συμπεριφορά του
επισκέπτη στην
ιστοσελίδα. Αυτό
χρησιμοποιείται για
εσωτερική ανάλυση και
βελτιστοποίηση των
ιστοσελίδων.

Συνεδρία

yandex.ru

yuidss

Καταγράφει δεδομένα
σχετικά με τη
συμπεριφορά του
επισκέπτη στην
ιστοσελίδα. Αυτό
χρησιμοποιείται για
εσωτερική ανάλυση και
βελτιστοποίηση των
ιστοσελίδων.

1 έτος

doubleclick.net

test_cookie

Χρησιμοποιείται για να
ελέγξει αν το πρόγραμμα
περιήγησης του χρήστη
υποστηρίζει cookies.

1 ημέρα

google.com

SID

Αυτά τα cookies
2 έτη
χρησιμοποιούνται από
την Google για την
προβολή
εξατομικευμένων
διαφημίσεων σε
ιστότοπους Google, βάσει
πρόσφατων
αναζητήσεων και
προηγούμενων
αλληλεπιδράσεων.

google.com

__Secure-3PSID

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται από
την Google για την
προβολή
εξατομικευμένων
διαφημίσεων σε

2 έτη

ιστότοπους Google, βάσει
πρόσφατων
αναζητήσεων και
προηγούμενων
αλληλεπιδράσεων.
google.com

NID

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται από
την Google για την
προβολή
εξατομικευμένων
διαφημίσεων σε
ιστότοπους Google,
βάσει πρόσφατων
αναζητήσεων και
προηγούμενων
αλληλεπιδράσεων.

1 έτος

google.com

__Secure-3PSIDCC

Αυτά τα cookies
χρησιμοποιούνται από
την Google για την
προβολή
εξατομικευμένων
διαφημίσεων σε
ιστότοπους Google,
βάσει πρόσφατων
αναζητήσεων και
προηγούμενων
αλληλεπιδράσεων.

1 έτος

.privy.com

_privy_

Χρησιμοποιείται για τη
διάκριση των χρηστών.

1 έτος

5. ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;
5.1 Αυστηρά απαραίτητα Cookies
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες στις οποίες συλλέγουμε για να:
●
●
●
●
●

επαληθεύσουμε τον λογαριασμό του χρήστη κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύνδεσης,
θυμόμαστε τις επιλογές που έγιναν στην ιστοσελίδα,
αποφύγουμετην παράνομη πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη,
παρέχουμε υπηρεσίες συνομιλιών,
επεξεργαστούμε τις πληρωμές με κάρτα.

5.2 Cookies έρευνας, απόδοσης και αναλύσεων
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες στις οποίες συλλέγουμε για να:
●

θυμόμαστε τα στοιχεία σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα καταχωρίσετε ξανά
κατά την επίσκεψή σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον Ιστότοπο,

●
●

παρακολουθούμε τις συνολικές μετρήσεις χρήσης, όπως συνολικός αριθμός
επισκεπτών και σελίδες που προβλήθηκαν,
βοηθήσουμε τη NovaKid να βελτιώσει τις υπηρεσίες της.

5.3 Διαφημιστικά Cookies
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες στις οποίες συλλέγουμε για να:
●
●
●

παρέχουμε προσαρμοσμένες, εξατομικευμένες διαφημίσεις, περιεχόμενο και
πληροφορίες,
παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα των καμπανιών μάρκετινγκ,
ενημερώσουμε τους χρήστες για τις τρέχουσες προσφορές.

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν ενεργά τις επιθυμητές
προτιμήσεις τους στο αναδυόμενο παράθυρο σχετικά με τα cookies που θα
χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Αυτή η συγκατάθεση πρέπει να ανανεώνεται κάθε 12
μήνες.
Τα cookies ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατανοητές κατηγορίες, τις οποίες ο χρήστης
μπορεί να ελέγξει ή να καταργήσει, ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Τα αυστηρά
απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ελεγχθούν και να απορριφθούν, επειδή είναι στη
λίστα επιτρεπόμενων και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας.
7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής τους να μην δέχεται cookies, αλλά
αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Για
παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
Επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις
cookies
και
διαφήμισης:
●
●
●
●

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

8. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ/ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διαφορετικές εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων για να
βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών. Αυτό περιλαμβάνει πλατφόρμες κοινωνικών μέσων
όπως το Facebook. Ως αποτέλεσμα, τα cookies ενδέχεται να καθορίζονται από τέτοια
τρίτα μέρη και να χρησιμοποιούνται από αυτά για την παρακολούθηση της
δραστηριότητάς σας στο διαδίκτυο. Να γνωρίζετε ότι η NovaKid δεν έχει άμεσο έλεγχο
στις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies. Για να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούν αυτά τα τρίτα μέρη μέσω του
ενσωματωμένου περιεχομένου, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου
και τους όρους χρήσης αυτού του τρίτου μέρους.

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Cookies κατά καιρούς. Όταν κάνουμε
αλλαγές, θα ενημερώσουμε την "Ημερομηνία ισχύος" στο τέλος της Πολιτικής για τα
cookies και θα την δημοσιεύσουμε στο novakidschool.com. Ελέγχετε περιοδικά τις
ενημερώσεις της Πολιτικής Cookies της NovaKid.
Ημερομηνία ισχύος: 1 Μαΐου, 2021

