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Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.sisley-paris.com (στο εξής ο «Ιστότοπος»), τα cookies θα 
εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας από τη SISLEY ή τους παρόχους υπηρεσιών της. Τα cookies 
αποθηκεύονται προσωρινά εκεί σε έναν ειδικό χώρο. 

Τα cookies που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν: 
- Τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο και την προσαρμογή του περιεχομένου του 
ιστότοπού μας στις προτιμήσεις εμφάνισης της συσκευής σας (γλώσσα, λειτουργικό σύστημα κ.λπ.). 
- Τη διευκόλυνση των αναζητήσεων προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών στον ιστότοπό μας 
(κατάλογος προϊόντων, κατηγορία προϊόντων, καλάθι αγορών κ.λπ.). 
- Τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και μετρήσεων για την επισκεψιμότητα και τη χρήση 
διαφόρων στοιχείων του Ιστότοπου (σελίδες και περιεχόμενο που επισκέφθηκε ο χρήστης, διαδρομές 
κ.λπ.). 
- Την πρόσβαση σε αποκλειστικούς και προσωπικούς χώρους στον Ιστότοπό μας, όπως στον 
λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια ή δεδομένα που ενδέχεται να μας έχετε δώσει. 
- Την πρόταση στοχευμένου διαφημιστικού περιεχομένου που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε δει στον Ιστότοπο, την περιήγησή σας και το ιστορικό των 
μεταξύ μας συναλλαγών. 
- Cookies από μέσα κοινωνικής δικτύωσης: πρόκειται για cookies που αποθηκεύονται από τρίτους 
όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως το Facebook, το Twitter, το Youtube. Σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις πολιτικές 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές για τα cookies αυτών των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με αυτά τα cookies. Η SISLEY δεν είναι σε 
καμία περίπτωση υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε αυτά τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια κατ' οποιονδήποτε τρόπο. 
- Τα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν cookies κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπό 
μας προκειμένου να αναγνωρίσουν τα cookies και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις που σας 
εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας ή εκτός αυτού. Η SISLEY δεν έχει κανένα έλεγχο όσον αφορά τα 
cookies τρίτου μέρους. Η άρνηση αποδοχής αυτών των cookies δεν έχει καμία επίπτωση στη χρήση 
του Ιστοτόπου μας. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις στο Internet που δεν θα λαμβάνει υπόψη 
τα ενδιαφέροντα ή τις προτιμήσεις σας. 

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή για να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα 
cookies με τα μέσα που περιγράφονται παρακάτω. 
Για τη διαχείριση των cookies και των επιλογών σας, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης 
είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης: 
Για Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Για Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_fr 
Για Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
Για Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
Για Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
κ.λπ. 

Οι ρυθμίσεις που κάνετε ενδέχεται να τροποποιήσουν την εμπειρία περιήγησης στον Ιστότοπό μας. 
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για συνέπειες που οφείλονται στην υποβαθμισμένη λειτουργία των 
υπηρεσιών μας που απορρέει από την αδυναμία καταχώρησης των απαραίτητων cookies ή 
προσφυγής σε αυτά εξαιτίας αλλαγών που κάνατε στις ρυθμίσεις. 
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