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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES BLU.COM 
1. Πολιτική Cookies 

 
Η παρούσα πολιτική αναφέρει λεπτομερώς τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο 
blu.com και δίνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποδοχής, τροποποίησης ή 
απόρριψης των cookies. Η παρούσα πολιτική αφορά τον ιστότοπο www.blu.com/el/GR 
(Ελλάδα). Για περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις δείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις 
χρήσης του ιστότοπού μας και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
2. Τι είναι τα cookies; 

 
Τα cookies είναι ένα μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε 
άλλη συσκευή και τα οποία επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να σας αναγνωρίζει ως χρήστη, 
όταν επισκεφτείτε και πάλι τον εν λόγω ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή ή 
συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης, είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας (cookie 
περιόδου λειτουργίας - «session cookie» ) είτε για επανειλημμένες επισκέψεις (μόνιμο cookie 
- «persistent cookie»). Άλλα παρόμοια αρχεία δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και 
χρησιμοποιούμε τη λέξη «cookie» στην παρούσα πολιτική για να αναφερθούμε σε όλα τα 
αρχεία που συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Τα cookies αποτελούν εξαιρετικά 
συνήθη τεχνολογία για την απομνημόνευση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με επισκέπτες 
ιστοτόπων. Επί του παρόντος, η μεγάλη πλειοψηφία των ιστοτόπων χρησιμοποιούν cookies, 
τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για ευρύ φάσμα εργασιών. 

 
Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 
• Απολύτως απαραίτητα cookies. Πρόκειται για cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία 

του Ιστοτόπού μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να 
συνδέεστε σε ασφαλείς περιοχές του Ιστοτόπου μας ή να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες πληρωμών. 

 
• Cookies ανάλυσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των 
επισκεπτών και να παρατηρούμε τις κινήσεις τους κατά τη χρήση του Ιστοτόπού μας. Αυτό 
μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του Ιστοτόπού μας, για παράδειγμα, 
διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν. 

 
• Cookies λειτουργικότητας. Χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουν, όταν 
επισκέπτεστε εκ νέου τον Ιστότοπό μας και για την ενσωμάτωση λειτουργιών από υπηρεσίες  
τρίτων μερών. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο για εσάς, να 
σας καλωσορίζουμε με το όνομά σας, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα 
την γλώσσα ή περιοχή που έχετε επιλέξει) και να ενσωματώνουμε στον Ιστότοπό μας 
χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους, π.χ. χάρτες και δυνατότητες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 
• Cookies διαφήμισης. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας, 
τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει. Θα 

http://www.blu.com/el/GR
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χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να προβάλλουμε διαφημιστικά που ταιριάζουν 
περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες 
αυτές σε τρίτα μέρη για τον σκοπό αυτό. 

 
Η παρούσα Πολιτική Cookies σας ενημερώνει σχετικά με τα συγκεκριμένα cookies που 
χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο. 

 
Απολύτως απαραίτητα cookies 
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να 
απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε 
ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η 
ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε 
να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά 
με αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας μπορεί να μην λειτουργούν σε 
αυτήν την περίπτωση. 

 

Category Cookies Χρονική Περίοδος Σύντομη Περιγραφή 

Cookie-banner 

OptanonConsent 1 χρόνος 

Αυτό το cookie 
καθορίζεται από το 
Cookie Compliance 
Solution του OneTrust. 
Καταγράφει και 
αποθηκεύσει 
πληροφορίες σχετικά 
με τις κατηγορίες των 
cookies που 
χρησιμοποιεί ο 
ιστότοπος και κατά 
πόσον οι επισκέπτες 
έχουν δώσει ή 
αποσύρει τη 
συγκατάθεσή τους για 
τη χρήση κάθε 
κατηγορίας. 

OptanonAlertBoxClosed 1 χρόνος 

Αυτό το cookie 
ενεργοποιείται όταν οι 
επισκέπτες έχουν δει 
την ειδοποίηση 
πληροφοριών cookie 
και όταν επιλέγουν να 
την κλείσουν. 
Επιτρέπει στον 
ιστότοπο να μην 
εμφανίζει το μήνυμα 
περισσότερες από μία 
φορές σε έναν χρήστη. 

Salesforce 
Commerce 

_dd  Λειτουργικά cookies 
στο back-end του _dd_l  
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Cloud RT 7 ημέρες ιστότοπου 

Akamai 

AKA_A2 1 ώρα 

Αυτό το cookie Akamai 
χρησιμοποιείται για την 
επιτάχυνση της 
παράδοσης 
περιεχομένου σε 
ιστότοπους 
χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία 
προσαρμοστικής 
επιτάχυνσης. Η 
προσαρμοστική 
επιτάχυνση (A2) είναι η 
ευφυής πλατφόρμα της 
Akamai που εφαρμόζει 
συνεχώς 
βελτιστοποιήσεις 
απόδοσης. Δεν 
χρειάζεται να οριστούν 
συγκεκριμένα δεδομένα 
χρήστη. 

ARRAffinity 
Λήγει όταν 

ολοκληρωθεί το 
session του χρήστη 

Αυτό το cookie ορίζεται 
στους ιστότοπους που 
χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα Windows 
Azure cloud όπως και ο 
παρόν ιστότοπος. 
Χρησιμοποιείται για την 
εξισορρόπηση της 
φόρτωσης, για να 
βεβαιωθεί ότι οι 
αιτήσεις σελίδας 
επισκεπτών 
δρομολογούνται στον 
ίδιο διακομιστή σε 
οποιαδήποτε περίοδο 
περιήγησης. 

akaalb_bluAP-prod  
Λειτουργικά cookies 
στο back-end του 
ιστότοπου 
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Cookies απόδοσης 
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε επισκέψεις και προελεύσεις κυκλοφορίας, ώστε 
να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση της τοποθεσίας μας. Μας βοηθούν να 
γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς 
κινούνται οι επισκέπτες στην τοποθεσία. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα 
cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν 
θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί την τοποθεσία μας. 
 

Category Cookies Χρονική Περίοδος Σύντομη Περιγραφή 

Google 
Analytics 

_gid 24 ώρες 

Χρησιμοποιείται για 
την ομαδοποίηση της 
συμπεριφοράς κάθε 
χρήστη 

_gat_UA-16839915-16  Το cookie της 
εφαρμογής Google 
Analytics αποκλειστικά 
για το blu.com/el/GR 

_gat_UA-16839915-1  

_ga 2 χρόνια 

Χρησιμοποιείται για τη 
συγκέντρωση 
στοιχείων των 
επισκεπτών στον 
ιστότοπο. Το Google 
Analytics προσδιορίζει 
τους χρήστες με ένα 
μοναδικό 
αναγνωριστικό, το 
οποίο στη συνέχεια 
αποθηκεύεται μέσα σε 
_ga cookie 

_gat 10 λεπτά 

Χρησιμοποιείται για 
τον περιορισμό των 
αιτημάτων στο Google 
Analytics για την 
αύξηση της 
αποδοτικότητας των 
κλήσεων δικτύου: 
διασφαλίζει ότι το 
Google Doubleclick 
δεν θα υπερφορτωθεί 
από πάρα πολλά 
αιτήματα 
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Λειτουργικά cookies 
Αυτά τα cookies επιτρέπουν την παροχή βελτιωμένων λειτουργιών και εξατομίκευσης, όπως 
βίντεο και ζωντανή συνομιλία. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους 
υπηρεσιών των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Αν δεν επιτρέψετε 
αυτά τα cookies, ορισμένες ή όλες από αυτές τις λειτουργίες μπορεί να μην λειτουργούν 
σωστά. 

 

Category Cookies Χρονική Περίοδος Σύντομη Περιγραφή 

Hotjar 

_hjid 1 χρόνος 

Αυτό το cookie 
χρησιμοποιείται όταν ο 
χρήστης επισκεφτεί  μια 
σελίδα με Hotjar script 
για πρώτη φορά. 
Χρησιμοποιείται για να 
διατηρήσει το Hotjar 
αναγνωριστικό χρήστη, 
μοναδικό σε αυτόν τον 
ιστότοπο στο 
πρόγραμμα 
περιήγησης. Αυτό 
εξασφαλίζει ότι η 
συμπεριφορά σε 
επόμενες επισκέψεις 
στον ίδιο ιστότοπο θα 
αποδοθεί στο ίδιο 
αναγνωριστικό χρήστη. 

_hjIncludedInSample 1 χρόνος 

Αυτό το session cookie 
έχει οριστεί για να 
επιτρέπει στο Hotjar να 
γνωρίζει αν ο 
επισκέπτης 
περιλαμβάνεται στο 
δείγμα που 
χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή των 
βημάτων που 
ολοκληρώνουν ένα 
action στο site. 
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Στοχευμένα cookies 
Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω της τοποθεσίας μας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες 
μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των 
ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. 
Λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή 
σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις 
μας σε διαφορετικούς ιστότοπους. 

 

Category Cookies Χρονική Περίοδος Σύντομη Περιγραφή 

google.com 

APISID 1 χρόνο 

Αυτό το cookie 
χρησιμοποιείται από την 
Google για την εμφάνιση 
εξατομικευμένων 
διαφημίσεων σε 
ιστότοπους Google, βάσει 
πρόσφατων αναζητήσεων 
και προηγούμενων 
αλληλεπιδράσεων. 

SSID 1 χρόνο 

Αυτό το cookie 
χρησιμοποιείται από την 
Google για την εμφάνιση 
εξατομικευμένων 
διαφημίσεων σε 
ιστότοπους Google, βάσει 
πρόσφατων αναζητήσεων 
και προηγούμενων 
αλληλεπιδράσεων. 

SID 1 χρόνος 

Η Google χρησιμοποιεί 
αυτό το cookie για να 
βοηθήσει στην 
προσαρμογή των 
διαφημίσεων σε 
εφαρμογές Google, όπως 
η Αναζήτηση Google. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιεί 
αυτό το cookie για να 
θυμάται τις πιο πρόσφατες 
αναζητήσεις, 
προηγούμενες 
αλληλεπιδράσεις με τις 
διαφημίσεις ενός 
διαφημιζόμενου ή τα 
αποτελέσματα αναζήτησης 
και επισκέψεις στον 
ιστότοπο ενός 
διαφημιζόμενου. Αυτό 
βοηθά την Google να 
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προβάλλει 
προσαρμοσμένες 
διαφημίσεις. 

SAPISID 1 χρόνος 

Αυτό το cookie 
DoubleClick 
χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία ενός προφίλ 
των ενδιαφερόντων του 
επισκέπτη του ιστότοπου 
και την εμφάνιση σχετικών 
διαφημίσεων σε άλλους 
ιστότοπους. 

HSID 1 χρόνος 

Χρησιμοποιείται από τη 
Google σε συνδυασμό με 
το SID για να επαληθεύει 
το λογαριασμό χρήστη 
Google και την πιο 
πρόσφατη ώρα σύνδεσης. 

doubleclick.net id 1 χρόνος 

Αυτό το cookie 
δημιουργείται από το 
Google DoubleClick και 
χρησιμοποιείται από το 
DoubleClick για να 
αποθηκεύει τις ενέργειες 
του χρήστη στον ιστότοπο 
αφού έχει δει μια 
διαφήμιση ή έχει κάνει κλικ 
στη διαφήμιση. 

 

3. Πώς να ελέγξετε και να διαγράψετε cookies 
Όταν εισήλθατε στον Ιστότοπο, προβλήθηκε ένα μήνυμα που σας ενημέρωσε για τη χρήση 
των cookies. Για την προβολή της ειδοποίησης αυτής χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα 
cookie (μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το cookie στο ειδικό πλαίσιο 
(Cookie Banner) σχετικά με τα cookies στον παρακάτω πίνακα). Εάν αποδεχθείτε τη χρήση 
Cookies, περισσότερα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης θα τοποθετηθούν 
στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Cookies, με 
σκοπό τη βελτίωση του ιστότοπού μας και της εμπειρίας περιήγησής σας αλλά και για την 
προσαρμογή των διαφημίσεων και του περιεχομένου που βλέπετε. 
 
Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση τέτοιων cookies και 
τεχνολογίας παρακολούθησης. 
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Να έχετε υπόψη σας ότι εάν απορρίψετε ή περιορίσετε τη χρήση cookies, ενδεχομένως να 
μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες στον παρόντα Ιστότοπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies 
 
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε 
να ελέγχετε πώς τα Cookies γίνονται αποδεκτά ή αποθηκεύονται από το πρόγραμμα 
περιήγησης και τον υπολογιστή/τη συσκευή σας. Μπορείτε να μπλοκάρετε τα Cookies αν το 
επιθυμείτε ενεργοποιώντας στο πρόγραμμα περιήγησης σας τη ρύθμιση που σας επιτρέπει 
να αρνείστε την εγκατάσταση όλων ή μερικών Cookies ή επιλέγοντας την μέθοδο «Opt-out» 
που προσφέρεται. Σημειώστε ωστόσο, ότι αν απενεργοποιήσετε ή περιορίσετε τα Cookies, 
ορισμένα μέρη του Ιστοτόπου μας μπορεί να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν 
σωστά. 
 
Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με εσάς που συλλέγονται σύμφωνα 
με τις επιλογές χρήσης Cookies που έχετε κάνει και συνιστούν προσωπικά δεδομένα, έχετε 
τα ίδια δικαιώματα που προβλέπονται για όλα τα προσωπικά σας δεδομένα. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ενότητα της Πολιτικής Προστασίας εδώ. 
 
Το www.aboutcookies.org  είναι μία χρήσιμη ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με το πώς διάφορα προγράμματα περιήγησης διαχειρίζονται τα Cookies. Εάν θέλετε να 
μάθετε περισσότερα για τα cookies και τη διαφήμιση, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.youronlinechoices.com/gr/ που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες επί του 
θέματος.  

https://www.imperial-tobacco.gr/media/pdf/Privacy%20Policy.pdf
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/gr/

