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Δεκέμβριος 2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ COOKIES
Αυτά τα cookies διασφαλίζουν ότι η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σωστά και με τον τρόπο που θα
περιμένατε να λειτουργεί.
Όνομα

Διάρκεια

Σκοπός

_catawiki_session_id1
authorization_token;
user_name; logged_in
auction_view_mode
device_type;
_catawiki_view;
show_closed_lots_aucti
on_id

συνεδρία
10 χρόνια

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, μεταξύ των
άλλων για να ελέγξουμε αν είστε συνδεδεμένοι, για
να θυμόμαστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας
(π.χ. γλώσσα), και να αναγνωρίσουμε το μέγεθος της
οθόνης σας (π.χ. κινητό, διαδίκτυο).

disable_cookiebar
dont_show_cookie_bar
_again

10 χρόνια
1 χρόνος

Αυτά τα cookies βοηθούν στην εμφάνιση και
απενεργοποίηση του banner cookie μας και
εξασφαλίζουν ότι το banner μας δεν εμφανίζεται
κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης.

_dc_gtm_UA-*

συνεδρία

Αυτό το cookie συσχετίζεται με τον διαχειριστή
ετικετών Google, τον οποίο χρησιμοποιούμε για τη
φόρτωση μπλοκ εντολών στις σελίδες του ιστότοπου
μας.

x-s-csrf-token;
csrf_token

10 χρόνια

Αυτά τα cookies μας βοηθάνε να προστατεύσουμε
τον λογαριασμό σας επιβεβαιώνοντας ότι όλη η
δραστηριότητα στον λογαριασμό σας προέρχεται
από εσάς.

1 χρόνος
συνεδρία

COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αποκτήσουμε επίγνωση όσον αφορά τη χρήση της αγοράς μας και
το πώς να συνεχίσουμε να τη βελτιώνουμε.
Όνομα

Διάρκεια

Σκοπός

cw_ab
ab_first_visit

20 χρόνια
συνεδρία

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να
βελτιστοποιήσουμε τη διαδικτυακή αγορά μας (ή
χαρακτηριστικά της).

_ga
_gid
__gat
_gac_UA-52891611-1
AMP_TOKEN

2 χρόνια
24 ώρες
1 λεπτό
90 ημέρες
από 30

Αυτά είναι τα cookies του Google Analytics 360 και
τοποθετούνται από εμάς για να βελτιώσουμε τη
διαδικτυακή αγορά μας (π.χ. τη διάταξη και τα
χαρακτηριστικά) παρακολουθώντας και μετρώντας
τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται τη
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δευτερόλεπτα
μέχρι 1 χρόνο

διαδικτυακή αγορά μας και τον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρονται στην αγορά.

sp
sp-set

1 χρόνος
9 μήνες

Τα Snowplow cookies συλλέγουν αναλύσεις
χρηστών που σχετίζονται με τα προϊόντα για να
βελτιώσουν τη διαδικτυακή αγορά μας.

_hjClosedSurveyInvites;
_hjIncludedInSample;
_hjDonePolls;
_hjMinimizedPolls;
_hjDoneTestersWidgets
;
_hjMinimizedTestersWi
dgets; _hjDoneSurveys

1 χρόνος

Χρησιμοποιούμε cookies Hotjar για να βεβαιωθούμε
ότι το design μας είναι φιλικό προς το χρήστη και
λειτουργεί σωστά, και για να βελτιώσουμε την
εμπειρία του χρήστη όπου μπορούμε.

NREUM; NRAGENT;
JSESSIONID

συνεδρία

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να
παρακολουθούμε την απόδοση των ιστοτόπων και
τις συνεδρίες των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

usbls

συνεδρία

Τα cookies usabilla μας βοηθούν να κάνουμε την
ιστοσελίδα μας πιο φιλική και αποδοτική. Επίσης,
διασφαλίζουν ότι δεν λαμβάνετε το ίδιο αίτημα
feedback περισσότερες από μία φορές.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ COOKIES
Τα μάρκετινγκ cookies διασφαλίζουν ότι μπορούμε να σας δείχνουμε σχετικές δημοπρασίες στην
αγορά μας και προσαρμοσμένες διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων.
Όνομα

Διάρκεια

Σκοπός

__atuvc;__atuvs; loc;
uvc

άγνωστο

Το AddThis προσφέρει plugin κοινωνικής δικτύωσης
που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο
από την αγορά μας. Το AddThis προσφέρει επίσης
λειτουργίες για στοχευμένους σκοπούς μάρκετινγκ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Cw_recently_viewed_c
ategories;
cw_recently_viewed_lo
ts

3 μήνες

Αυτά τα cookies σας δείχνουν προτάσεις παρτίδων
ή δημοπρασιών βάσει της συμπεριφοράς
περιήγησής σας.

twitter_visitor_type;
criteo_visitor_type

συνεδρία

Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν ότι δεν βλέπετε τις
ίδιες διαφημίσεις ξανά και ξανά και ότι οι
διαφημίσεις που βλέπετε είναι προσαρμοσμένες στα
ενδιαφέροντά σας.

cwmu

1 χρόνος

Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν ότι δεν βλέπετε τις
ίδιες διαφημίσεις ξανά και ξανά και ότι οι
διαφημίσεις που βλέπετε είναι προσαρμοσμένες στα
ενδιαφέροντά σας.

acdc
eid; evt; sess; udc; uic;
zdi

2 χρόνια
6 μήνες
συνεδρία

Τα Criteo cookies εξασφαλίζουν ότι δεν βλέπετε τις
ίδιες διαφημίσεις ξανά και ξανά και ότι οι
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tk
uei
uid

14 ημέρες
1 χρόνος

διαφημίσεις που βλέπετε είναι προσαρμοσμένες στα
ενδιαφέροντά σας.

DSID
IDE; id
cto_lwid

7 ημέρες
2 χρόνια
1 χρόνος

Τα DoubleClick εξασφαλίζουν ότι δεν βλέπετε τις
ίδιες διαφημίσεις ξανά και ξανά και ότι οι
διαφημίσεις που βλέπετε είναι προσαρμοσμένες στα
ενδιαφέροντά σας.

locale; c_user; datr; pl;
s; sb; xs
csm; fr; lu

15 μήνες

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να δείχνουμε
προσαρμοσμένες διαφημίσεις στους επισκέπτες του
Facebook.

_pinterest.cm

1 χρόνος

Αυτό το cookie σάς βοηθά να προσαρμόσετε την
εμπειρία σας στο Pinterest.

SID; HSID;
LOGIN_INFO; PREF;
SAPISID; SID; SSID
GEUP;
VISOTOR_INFO1_LIVE
YSC

2 χρόνια

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να συγκεντρώνουμε
δεδομένα σχετικά με τη χρήση των βίντεό μας που
δημοσιεύονται στο YouTube.

1 χρόνος

1 χρόνος
συνεδρία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Δεν ελέγχουμε τα cookies τρίτων μερών. Τα cookies τρίτων
συμμορφώνονται με τις πολιτικές απορρήτου και cookies του σχετικού τρίτου μέρους. Μπορείτε να
βρείτε έναν σύνδεσμο για αυτές τις πολιτικές παρακάτω. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε αυτές
τις πολιτικές τακτικά, καθώς είναι πιθανό να υπόκεινται σε τακτικές ενημερώσεις. Επίσης, αν

θέλετε να ελέγχετε τις ρυθμίσεις των cookies για τα
διαφορετικά τρίτα μέρη ξεχωριστά, μπορείτε να το
κάνετε στην ιστοσελίδα του σχετικού τρίτου μέρους:
AddThis
Criteo
Facebook
Google
Pinterest
Youtube
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