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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Συλλέγουμε τις πληροφορίες που αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της
χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης αυτής που ονομάζεται "cookies".
Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος μπορεί να στείλει στο
πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί στον
υπολογιστή σας ως ανώνυμη ετικέτα που αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας αλλά όχι εσάς.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί προτού λάβετε ένα
cookie, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποφασίσετε αν θα το αποδεχτείτε. Μπορείτε επίσης
να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απενεργοποιεί τα cookies. Εάν το κάνετε,
ωστόσο, ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Κατηγορίες cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο μας χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες :
1. ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του
ιστότοπου. Χωρίς αυτά, ενδέχεται να μην μπορείτε να περιηγηθείτε και να
χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου και, επομένως, χωρίς αυτά τα
cookies, δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε μια αποτελεσματική λειτουργία του
ιστότοπού μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
2. COOKIES ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα cookies χρηστικότητας αποθηκεύουν δεδομένα χρηστών που επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τη λειτουργία του ιστότοπου και διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του χρήστη
στον ιστότοπο. Τα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα και δεν είναι διαθέσιμα κατά την
πλοήγηση του χρήστη σε άλλους ιστότοπους.
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ COOKIES
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνά και εάν
λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν
συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν κανέναν επισκέπτη.
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της απόδοσης ενός ιστότοπου.
4. COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση περιεχομένου που ταιριάζει καλύτερα
σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή
στοχευμένων διαφημίσεων / προσφορών, περιορίζοντας τις προβολές διαφήμισης ή την
αποτελεσματικότητα της μέτρησης μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτά τα cookies δεν
αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
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Απενεργοποίηση Cookies

Έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο
πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ιστότοπος
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα (δείτε
παραπάνω για cookies).
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής cookies:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websitesstored
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari:https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
Για άλλα προγράμματα περιήγησης που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, επικοινωνήστε με
τον πάροχο του προγράμματος ή εναλλακτικά ελέγξτε τη λειτουργία βοήθειας του
προγράμματος περιήγησης.
Σύνδεσμοι προς ιστότοπους που δεν ανήκουν σε εμάς

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν είμαστε
υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.
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