ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Ποια είναι η πολιτική μας για τα cookies;
Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, συνήθως λαμβάνουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες
από τον φυλλομετρητή σας. Αυτές οι πληροφορίες λαμβάνονται με την μορφή cookies, τα οποία
αποτελούν μικρά αρχεία που στέλνουμε στον φυλλομετρητή σας και τα οποία στην συνέχεια
αποθηκεύονται στην συσκευή σας.
Κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, ο φυλλομετρητής σας στέλνει αυτόματα αυτά
τα cookies πίσω στους εξυπηρετητές μας, προκειμένου να αναγνωριστεί η συσκευή σας.
Τα cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο μας έχουν κατηγοριοποιηθεί βάσει των
κανονισμών του Οδηγού ICC UK Cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς
τρόπους βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
Απαραίτητα cookies: Πρόκειται για τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του
Ιστοτόπου μας. Περιλαμβάνουν για παράδειγμα cookies τα οποία σας δίνουν την δυνατότητα
να εισέλθετε σε προστατευμένες περιοχές τους Ιστοτόπου μας.
Cookies λειτουργικότητας: Πρόκειται για τα cookies που είναι απαραίτητα για την ορθή
λειτουργία του Ιστοτόπου μας και τα οποία σας παράσχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της
ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δίνουν για παράδειγμα την δυνατότητα στον Ιστότοπό μας να
απομνημονεύει τις ρυθμίσεις σας και να σας προσφέρει βελτιωμένες παροχές, προσαρμοσμένες
στις ανάγκες σας.
Cookies μέτρησης επιδόσεων: Τα συγκεκριμένα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και
να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθούμε τον τρόπο που περιηγούνται
στον Ιστότοπο μας και πως τον χρησιμοποιούν. Επίσης, μας δίνουν την δυνατότητα να
βελτιώνουμε την λειτουργία του Ιστοτόπου, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μας εξυπηρετούνται
εύκολα.
Στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies: Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον
Ιστότοπο μας, τις σελίδες που επισκεφθήκατε καθώς και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε.
Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στην συνέχεια προκειμένου να κάνουμε τον Ιστότοπο
μας, αλλά και τα διαφημιστικά μηνύματα που εμφανίζονται εκεί, να ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και σε τρίτους
για τον ίδιο σκοπό.

Υπηρεσίες τρίτων
Χρησιμοποιούμε ορισμένες υπηρεσίες τρίτων μέσω των οποίων μπορούμε να κατανοήσουμε
πώς οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τον Ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, μετράμε τον αριθμό των
επισκεπτών μας, ποιες σελίδες είναι πιο δημοφιλείς και πώς οι χρήστες περιηγούνται στον
Ιστότοπο. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούμε κάποιες υπηρεσίες τρίτων, οι οποίοι
ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.
Επισημαίνεται ότι πέραν των προαναφερθεισών υπηρεσιών, τρίτοι, οι οποίοι παρέχουν
διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα μας στα πλαίσια αντίστοιχων συμφωνιών με την εταιρεία μας,

ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies, τα οποία δεν υπόκεινται στην δικαιοδοσία μας.
Αυτά τα cookies ενδέχεται να είναι cookies ανάλυσης/επιδόσεων ή στοχευμένα cookies. Οι εν
λόγω τρίτοι δύνανται να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των cookies καθώς και σε
άλλες πληροφορίες, π.χ. επισκέψεις στις ιστοσελίδες μας, εφόσον έχουμε προσυμφωνήσει κάτι
τέτοιο. Οι εν λόγω πληροφορίες των cookies αποκτώνται απευθείας από τους προαναφερθέντες
τρίτους, δεν μας κοινοποιούνται και συνεπώς χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται σύμφωνα με
τις πολιτικές απορρήτου των συγκεκριμένων τρίτων. Οι εν λόγω διαφημίσεις τρίτων ενδέχεται
επίσης να χρησιμοποιούν δεδομένα ή πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από τρίτες πηγές. Η
χρήση αυτού του είδους δεν υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας και οφείλετε να
επικοινωνήσετε με τους συγκεκριμένους τρίτους άμεσα, προκειμένου να αποκλείσετε αυτές τις
στοχευμένες διαφημίσεις, ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες όπως ορίζονται από τους
εκάστοτε τρίτους.

Τι υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούν cookies ή
παρόμοια τεχνολογία καθώς και τους σκοπούς που εξυπηρετούν θα βρείτε παρακάτω:
Google Analytics: Χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση της συνολικής επισκεψιμότητας του
Ιστοτόπου μας και παρέχουν εντελώς ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με το ποιες
σελίδες επισκέφθηκαν, από που προέρχεται η επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου μας καθώς και τις
τεχνολογίες (π.χ. λειτουργικά συστήματα υπολογιστή και εκδόσεις φυλλομετρητή) που
χρησιμοποιούνται κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου μας και έχουν διάρκεια έως 2 έτη. Εάν
επιθυμείτε να αποκλείσετε την χρήση των δεδομένων σας από το Google Analytics, μπορείτε να
αποκλείσετε αυτήν την λειτουργία προβαίνοντας σε λήψη και εγκατάσταση της αντίστοιχης
επέκτασης
στον
φυλλομετρητή
σας
από
τον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Adsense: Χρησιμοποιούνται ως μέρος της προωθητικής μας στρατηγικής και μας
επιτρέπουν να αγοράζουμε ηλεκτρονικές διαφημίσεις, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα που
έχουν επισκεφθεί τον Ιστότοπό μας και έχουν διάρκεια 2 έτη.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις διαφημίσεις που σας προβάλλει η
Google μεταβαίνοντας στην σελίδα των Προτιμήσεων των Επεκτάσεων της Google:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/

Είναι δυνατή η απενεργοποίηση των cookies;
Για την απενεργοποίηση των cookies είναι απαραίτητη η αλλαγή των ρυθμίσεων του
φυλλομετρητή. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω του φυλλομετρητή
σας ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους
συνδέσμους:
 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies- website-preferences
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 Chrome for Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en
 Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete- managecookies#ie=ie-11

 Safari for Mac: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
 Opera for android: http://help.opera.com/Windows/11.60/en/cookies.html
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.aboutcookies.org/
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies στην συσκευή σας, ορισμένες
λειτουργίες του Ιστοτόπου μας δεν θα εμφανίζονται σωστά και θα επηρεαστεί η χρηστικότητα
των διαφόρων υπηρεσιών που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και την συμπεριφορική διαφήμιση
επισκεφθείτε
τον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.allaboutcookies.org
και
http://www.youronlinechoices.com

Σχετικά με την παρούσα Πολιτική Cookies
Εάν η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μεταφραστεί σε κάποια γλώσσα πέραν της Αγγλικής, η
αγγλική έκδοση υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας ή απόκλισης ως προς την ερμηνεία
της αγγλικής έκδοσης σε σχέση με το μεταφρασμένο κείμενο.

