ΠΟΛΙΤΙΚH COOKIES
Πολιτική Χρήσης Cookies
1. Τι είναι τα cookies;
Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που
επισκέπτeται ο χρήστης. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του, όπως
την προτιμώμενη γλώσσα του και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή επίσκεψη του και να
κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για αυτόν. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν
μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.
2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε cookies;
Tα cookies χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των
προτιμήσεών του χρήστη όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίστεί ο αριθμός των επισκεπτών σε μια
σελίδα ή για να διευκολύνει τον χρήστη να να εγγραφεί σε υπηρεσίες και για να προστατευθούν τα δεδομένα του.
3. Λειτουργικότητα και περιεχόμενο του ιστότοπου
Η λειτουργία κοινής χρήσης χρηστών χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες για να συστήσει τους ιστότοπους και το
περιεχόμενο σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter. Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τη λειτουργία κοινής χρήσης - αν και δεν είναι σε ατομικό επίπεδο ώστε να βελτιωθεί ο ιστότοπος. Εάν δεν δεχθείτε cookies, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες. Για ορισμένες από τις
λειτουργίες του ιστοτόπου μας, πιθανόν να χρησιμοποιούμε προμηθευτές τρίτων, για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε
μια σελίδα με ενσωματωμένες φωτογραφίες, βίντεο ή συνδέσμους στο YouTube. Αυτά τα βίντεο ή οι σύνδεσμοι (και
οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από προμηθευτές τρίτων) ενδέχεται να περιέχουν cookies τρίτων κατασκευαστών και
μπορείτε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των
cookies.
4. Πώς μπορώ να απορρίψω και να διαγράψω τα cookies;
Δεν θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των χρηστών, εκτός εάν υπάρχει η ρητή
συγκατάθεση του. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε ή να αποκλείσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις
του προγράμματος περιήγησής σας - για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη λειτουργία "Βοήθεια" στο
πρόγραμμα περιήγησης. Σημειώστε ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, οπότε
αν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν cookies, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε ή να αποκλείσετε ενεργά τα cookies. Για
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookie σε προγράμματα περιήγησης για κινητά τηλέφωνα και για λεπτομέρειες σχετικά
με τον τρόπο απόρριψης ή διαγραφής τέτοιων cookies, ανατρέξτε ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε,
ωστόσο, ότι αν απορρίψετε τη χρήση των cookies, θα μπορείτε να επισκεφτείτε τους ιστότοπούς μας, αλλά ορισμένες
από τις λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
5. Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση. Σας καλούμε να
ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες
πληροφορίες. Τελευταία τροποποίηση εγγράφου: Απρίλιος 2018.
Οδηγία για ανάρτηση ειδοποίησης στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης
Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/58/EΚ, οι χρήστες πρέπει να ερωτόνται αν συμφωνούν με τα περισσότερα cookies και
παρόμοιες τεχνολογίες προτού αρχίσει να γίνεται χρήση τους από τον ιστότοπο.
Επίσης θα πρέπει να είναι εύκολα σε θέση να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τα cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους: Αποδέχομαι ή Συμφωνώ / Δεν εποδέχομαι ή Διαφωνώ.
Επομένως ο ιστότοπος της εταιρίας θα είναι εφοδιασμένος με πεδίο ενημέρωσης του χρήστη για τη χρήση Cookies και να
του προσφέρει την επιλογή να τα αποδεχτεί ή όχι. Το πεδίο θα είναι της παρακάτω μορφής:
Αυτή η ιστοσελίδα για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης
χρησιμοποιεί Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies. Συνεχίζοντας την
περιήγηση στην ιστοσελίδα μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
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