Πολιτική απορρήτου

(τελευταία ανανέωση : 12/03/2017)

Το Cogre χρησιμοποιεί την υπηρεσία αποστολής email και
μαζικών email Mailchimp και την υπηρεσία σύλλεξης
πληροφοριών SurveyMonkey, χρησιμοποιεί την υπηρεσία
StatCounter για μαζική καταγραφή στατιστικών (traffic) του
ιστοτόπου και χρησιμοποιεί Google Analytics, και Google
Adsense.

Α. Προσωπικά Στοιχεία
1. cheapingchip
α.) Η cheapingchip, η επιχείρηση που διαχειρίζεται το
cheapingchip contests, συλλέγει τα ακόλουθα στοιχεία
ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών μέσω έρευνας της
ίδιας στο διαδίκτυο.
Όλα τα στοιχεία αποτελούν δηλώσεις των συνεταιρισμών
για εκείνα, και περιλαμβάνουν το λογότυπο, την ονομασία,
τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και fax, και το
email και τη διαδικτυακή διεύθυνση της παρουσίας τους (το
URL από τον ιστότοπο ή τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσής τους ).
γ.) Η cheapingchip δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα
στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων για περαιτέρω
δική της μαζική επικοινωνία marketing στο μέλλον.
Όλα τα στοιχεία βρίσκονται σε δημόσια θέα και είναι
προσβάσιμα από τον καθένα.
2. SurveyMonkey
α.) Το SurveyMonkey συλλέγει με τη μορφή έρευνας τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων επισκεπτών και
συνεταιρισμών.

Τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις απαντήσεις στις
ερωτήσεις των ερευνών, όπως οι προτιμήσεις και επιλογές
του κάθε χρήστη, δύναται να χρησιμοποιηθούν, τόσο από
την επιχείρηση που διεξάγει την έρευνα όσο και από την
cheapingchip, όχι με ταύτιση ανά άτομο, αλλά ως γενικά
συμπεράσματα τάσεων και προτιμήσεων του συνόλου των
ερωτηθέντων.
β.) Η cheapingchip δεν πρόκειται να διαμοιράσει ξεχωριστά
του κάθε ενός χρήστη τα στοιχεία προτίμησης και τις
επιλογές.
Σε περίπτωση που η έρευνα συντάσσεται για λογαριασμό
τρίτου, τυχών προσωπικά στοιχεία (λ.χ. το IP του ερωτηθέντα)
δεν παραδίδονται σε αυτόν.

Β. Newsletter
1. Τα στοιχεία που συλλέγονται για το newsletter του Cogre
είναι το email και το αν ο εγγραφόμενος είναι κάτοικος
Ελλάδας ή όχι.
2. Η cheapingchip, η επιχείρηση που διαχειρίζεται το Cogre,
δεν πρόκειται να διαμοιράσει σε τρίτους τα στοιχεία που
παρέχονται από τους εγγραφόμενους στο newsletter.
3. Η cheapingchip δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα
στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων για περαιτέρω
δική της μαζική επικοινωνία marketing στο μέλλον.

Γ. Διαφήμιση
Το cheapingchip contests χρησιμοποιεί και διαφημίσεις του
δικτύου Google AdSense. Την πολιτική προστασίας και
χρήσης δεδομένων του Google AdSense μπορείτε να δείτε
εδώ.

Η cheapingchip, εξαιτίας της προτίμησής της για μη επιλογή
των ακόλουθων χαρακτηριστικών του AdSense για τον
ιστότοπο cheapingchip contests, έχει κατά ανάγκη
απεπιλέξει τις επιλογές του λογαριασμού της AdSense για
τα ακόλουθα:
α) – Διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος – εμφάνιση
διαφημίσεων βάσει των κατηγοριών ενδιαφέροντος χρήστη
και αποδοχή της χρήσης πληροφοριών επίσκεψης από τον
ιστότοπό μου για τη δημιουργία κατηγοριών
ενδιαφέροντος.
β) – Διαφημίσεις τρίτων – χρήση πληροφοριών κοινού του
διαφημιζόμενου για την προβολή πιο σχετικών διαφημίσεων
στους ιστοτόπους μου.
γ) – Κοινωνικές διαφημίσεις – εμφάνιση δυνατοτήτων που
σχετίζονται με την επισήμανση +1 και κοινωνικών
σχολιασμών στις διαφημίσεις.

Δ. Cookies
Η cheapingchip δεν χρησιμοποιεί δικά της cookies. Τα
cookies τα οποία χρησιμοποιούνται είναι εκείνα που το
Google χρησιμοποιεί για τις συνήθεις λειτουργίες του
(περιλαμβανόμενα και τα cookies του Analytics), τα cookies του
StaCounter, τα cookies του Mailchimp (για τις σελίδες που
έχουν φόρμα Mailchimp ή τις σελίδες που είναι του Mailchimp ), και
τα cookies του SurveyMonkey (για τις σελίδες που έχουν φόρμα
SurveyMonkey ή τις σελίδες που είναι του SurveyMonkey).

Δ. Πολιτικές απορρήτου τρίτων
Αυτές είναι οι πολιτικές απορρήτου του Google, του
StatCounter, του Mailchimp, και του SurveyMonkey.
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