Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να
βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά
αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό
δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Τα cookies είναι
μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες
αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης.
Γενικότερα τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την
περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και
γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Ο κάθε χρήστης της
ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον οδηγό πλοήγησής του στο διαδίκτυο (web
browser) όσον αφορά τα cookies και την αποδοχή τους.
H seka.com.gr χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση
οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της seka.com.gr
επεξεργάζονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά με την μορφή ανώνυμων στατιστικών
δεδομένων και δεν φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η
seka.com.gr δεν προβαίνει σε καμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που
συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω
κατάλληλων ρυθμίσεων στον φυλλομετρητή ιστού (browser) το πρόγραμμα πλοήγησής του
(browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό σας δίσκο
cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να
ερωτάσθε κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή, εάν θέλετε να το απορρίψετε ή να το αποδεχθείτε. Εάν επιλέξετε να μην
επιτρέψετε την αυτόματη χρήση cookies υπάρχει το ενδεχόμενο να μη δύνασθε να έχετε
πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της seka.com.gr καθώς και των άλλων ιστοσελίδων που
επισκέπτεστε.

