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Συλλογή δεδομένων 
 

Λειτουργικά 
cookies 

Script/cookie/web 
beacon 

Domain Περιγραφή 

 Cookie toyota-forklifts.gr Λειτουργικό cookie για τη 
διευκόλυνση των συναλλαγών και 
την εύκολη χρήση του 
www.toyota-forklifts.gr. Αφορά, για 
παράδειγμα, τη σύνδεση του 
χρήστη, χρήση προηγούμενης 
επιλογής σε χώρα - γλώσσα και τη 
συμπλήρωση (ή όχι) του 
διαδικτυακού ερωτηματολογίου. 

 shop.toyota-forklifts.gr Livechatinc.com Το script αυτό χρησιμοποιείται για 
την ενεργοποίηση της λειτουργίας 
του web-chat, μέσω του οποίου 
μπορεί να σας εξυπηρετήσει και 
να σας υποστηρίξει ένας 
υπάλληλός μας. 

Αναλυτικά 
cookies 

   

 Javascript Hotjar Analytics & tag management & 
cookiebar manager. Αυτό το script 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 
της ιστοσελίδας, ώστε να 
μπορέσουμε να αντλήσουμε 
πληροφορίες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητά της και τη 
ποιότητά της.  

Google 
Analytics  

Javascript google-analytics.com  
 

Analytics. Αυτό το script 
χρησιμοποιεί ένα μοναδικό cookie 
για την ανάθεση ενός μοναδικού 
χαρακτηριστικού στοιχείου στον 
επισκέπτη. Το μοναδικό αυτό 
χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ένας 
τυχαίος αριθμός. Μόλις ανατεθεί 
και αποθηκευτεί το χαρακτηριστικό 
αυτό, μεταδίδεται με κάθε ενέργεια 
στο Google Analytics. Το 
χαρακτηριστικό αυτό 
χρησιμοποιείται στους servers των  
Google Analytics για να 
υπολογίσει διάφορα στατιστικά 
στοιχεία, όπως τον αριθμό των 
χρηστών, το αριθμό των 
συνεδριών και στοιχεία για τις 
καμπάνιες. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν μοιράζονται με τρίτα μέρη και 
δεν χρησιμοποιείται η διεύθυνση 
ΙΡ σας.  
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Google 
Adwords 
Conversion  
 

Javascript googleadservices.com  
 

Αυτό το script χρησιμοποιείται για 
την ανίχνευση της ιστοσελίδας, 
παρέχοντας πληροφορίες για την 
αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση των καμπανιών Google 
Adwords.  
 

Μάρκετινγκ 
cookies 

   

Google 
dynamic 
remarketing 

Javascript doubleclick.net Tracking & remarketing. Αυτό το 
cookie (τοποθετημένο μέσω ενός 
script) χρησιμοποιείται για τη 
συλλογή πληροφοριών για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 
Συλλέγονται πληροφορίες για 
καμπάνιες display advertising, 
συλλέγοντας πληροφορίες από 
ανώνυμους χρήστες, ώστε να μην 
μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται 
περιλαμβάνουν τις επιλογές 
χώρας – γλώσσας, σε συνδυασμό 
με το προϊόν που αναζητήθηκε, 
ώστε να εμφανιστεί η διαφήμιση 
με το σωστό περιεχόμενο, στη 
σωστή γλώσσα, σε μια Τρίτη 
ιστοσελίδα, και συγκεκριμένα για 
την εμφάνιση text ads μέσω του 
Google display network (GDN). 

Facebook 
custom 
audience 

Javascript Facebook.com Tracking & remarketing. Αυτό το 
cookie (τοποθετημένο μέσω ενός 
script) χρησιμοποιείται για τη 
συλλογή πληροφοριών για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 
Συλλέγονται πληροφορίες για 
διαφήμιση σε κοινωνικά δίκτυα, 
συλλέγοντας πληροφορίες από 
ανώνυμους χρήστες, ώστε να μην 
μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. 
Επιπρόσθετα, αυτό το cookie 
χρησιμοποιείται ώστε να 
διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί 
σωστά το εικονίδιο των 
κοινωνικών δικτύων στην αρχική 
σελίδα της ιστοσελίδας μας. 

Hubspot  Hubspot.com Tracking & remarketing. Αυτό το 
cookie (τοποθετημένο μέσω ενός 
script) χρησιμοποιείται για τη 
συλλογή πληροφοριών για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 
Συλλέγονται πληροφορίες για 
καμπάνιες display advertising, 
συλλέγοντας πληροφορίες από 
ανώνυμους χρήστες, ώστε να μην 
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μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται 
περιλαμβάνουν τις επιλογές 
χώρας – γλώσσας, σε συνδυασμό 
με το προϊόν που αναζητήθηκε, 
ώστε να εμφανιστεί η διαφήμιση 
με το σωστό περιεχόμενο, στη 
σωστή γλώσσα, σε μια Τρίτη 
ιστοσελίδα, και συγκεκριμένα για 
την εμφάνιση text ads μέσω του 
Google display network (GDN). 
 

Webpower Javscript Webpower.com Tracking & remarketing. Αυτό το 
cookie (τοποθετημένο μέσω ενός 
script) χρησιμοποιείται για τη 
συλλογή πληροφοριών για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 
Συλλέγονται πληροφορίες για 
καμπάνιες display advertising, 
συλλέγοντας πληροφορίες από 
ανώνυμους χρήστες, ώστε να μην 
μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται 
περιλαμβάνουν τις επιλογές 
χώρας – γλώσσας, σε συνδυασμό 
με το προϊόν που αναζητήθηκε, 
ώστε να εμφανιστεί η διαφήμιση 
με το σωστό περιεχόμενο, στη 
σωστή γλώσσα, σε μια Τρίτη 
ιστοσελίδα, και συγκεκριμένα για 
την εμφάνιση text ads μέσω του 
Google display network (GDN). 

 


