ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ζητά την άδεια να τοποθετηθεί στο
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται
και το cookie βοηθά στην ανάλυση της κυκλοφορίας της ιστοσελίδας ή σας
ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies
επιτρέπουν στις εφαρμογές web να ανταποκριθούν σε εσάς ως άτομο. Αυτή η
διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί στις δραστηριότητές και στις
ανάγκες σας, συμπάθειες και αντιπάθειες συγκεντρώνοντας και
απομνημονεύοντας τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.
Χρησιμοποιούμε τα cookies καταγραφής της κυκλοφορίας για να εντοπίσουμε
ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα
σχετικά με τη κυκλοφορία της ιστοσελίδας μας και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα
μας, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποιούμε
αυτές τις πληροφορίες μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια
τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα μας.
Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια καλύτερη ιστοσελίδα,
επιτρέποντας μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θα βρείτε χρήσιμες και
ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον
υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα
δεδομένα που θα επιλέξετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να
αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα
περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να
τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να απορρίπτετε τα cookies, εάν
προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας αποτρέψει από το να επωφεληθείτε πλήρως από
την ιστοσελίδα.ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
Τα αυστηρά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή
λειτουργία του ιστότοπου . Είναι αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη
μετάδοση επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, στο μέτρο
που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, στον πάροχο μιας υπηρεσίας που έχει
ζητήσει ρητώς από το συμβαλλόμενο μέρος ή τον χρήστη να παράσχει την εν
λόγω υπηρεσία. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου γι’
αυτό και η συναίνεσή σας για χρήση των αυστηρά απαραίτητων cookies δεν
απαιτείται.COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Τα cookies στατιστικών χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο που πλοηγήστε στο site. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
προσαρμόζονται οι περιοχές της σελίδας μας στις δικές σας ανάγκες και έτσι να
διατηρείται υψηλό το επίπεδο της εμπειρίας πλοήγησης. Αυτά τα cookies
συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν
κάποιον επισκέπτη. Επίσης τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για χρήσιμα
reports έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του ιστοτόπου μας.COOKIES
ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies στόχευσης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή
περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης
διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση
αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Έτσι, επιλέγοντας αυτά τα
cookies, μπορείτε να βλέπετε στην ιστοσελίδα μας στοχευμένες διαφημίσεις
ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Οι διαφημίσεις αυτές

εμφανίζονται από τρίτους, εντός και εκτός της σελίδας μας. Μπορείτε να
ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας που μας επιτρέπει την επεξεργασία των
δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τον παραπάνω σκοπό ανά πάσα
στιγμή και με ισχύ για το μέλλον.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τα cookies στον browser σας
οποιαδήποτε στιγμή. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του
webbrowser που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται δεκτά όλα τα
cookies ή προκειμένου να αποκλείσετε την αποστολή cookies στη συσκευή σας ή
να ενεργοποιήσετε τη λήψη μόνο ορισμένων κατηγοριών. Λάβετε υπόψη ότι, εάν
η πλοήγηση ή τα λειτουργικά cookies είναι απενεργοποιημένα ή καταργημένα,
δεν είναι δυνατή η λειτουργία όλων των λειτουργιών του ιστότοπου όπως
προβλέπεται, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από τις
παρεχόμενες υπρεσίες.
Web beacons – (γνωστά επίσης ως “σαφή GIF” ή “εικονοστοιχεία
παρακολούθησης”) μπορούν να μας ενημερώσουν για πράγματα όπως: πόσοι
άνθρωποι έρχονται στον ιστότοπό μας, εάν πρόκειται για επισκέπτες μίας φοράς
ή συχνούς επισκέπτες, καθώς και για πόσο διάστημα, πόσο πείθονται από
διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο και άλλα παρόμοια δεδομένα χρήσης
ιστοτόπων. Όταν χρησιμοποιούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
τα webbeacons μπορούν να μας ενημερώσουν για την ώρα που το e-mail
ανοίχθηκε, εάν και πόσες φορές προωθήθηκε και σε ποια σύνδεση οι χρήστες
κάνουν κλικ μέσα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βάσει αυτών των
πληροφοριών, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις
υπηρεσίες και τις προσφορές που σας προσφέρουμε για την καλύτερη κάλυψη
των ενδιαφερόντων σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα,
υπηρεσίες και/ή ειδικές προσφορές, οι οποίες πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.
Log Files – είναι αρχεία που καταγράφουν τη δραστηριότητα ιστού και
συλλέγουν μη προσωπικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας ή τη
χρήση του ιστοτόπου μας. Τα αρχεία καταγραφής μπορεί να μας βοηθήσουν να
καταγράψουμε, μεταξύ άλλων: (i) τη διεύθυνση IP σας, η οποία είναι ένα
μοναδικό σύνολο αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στον υπολογιστή σας από τον
παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) (σημειώστε ότι, ανάλογα με τον ISP σας, ο
υπολογιστής σας μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε φορά που συνδέεστε στο
Internet), (ii) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού
συστήματος που χρησιμοποιείτε και (iii) άλλες πληροφορίες σχετικά με την
ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία ήλθατε στον
ιστότοπό μας, την ημερομηνία και την ώρα που τον επισκεφθήκατε. Εκτός από τη
χρήση αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
πληροφορίες που συλλαμβάνονται μέσω αρχείων καταγραφής, όπως μια
διεύθυνση IP (μαζί με τα προσωπικά σας στοιχεία) για την αντιμετώπιση τεχνικών
προβλημάτων, τη διατήρηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και να απαγορεύσουμε
ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στις online υπηρεσίες μας σε ορισμένους
χρήστες.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ανανεώσουμε αυτή την ειδοποίηση
για το απόρρητο και τα cookies ανά πάσα στιγμή και όλες οι αλλαγές που
ενδέχεται να κάνουμε στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. Ελέγξτε
συχνά για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές σε αυτήν την ειδοποίηση

σχετικά με το απόρρητο και τα cookies.
Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση
cookies, για παράδειγμα:
(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση
cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας
«Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».
(β) Στο Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies
επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια
«Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και
τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».
(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies
πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας
«Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις
Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό
στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».
(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies
επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια
«Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω
ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε
κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και
άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην
λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού.
Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση
πολλών ιστοτόπων.
Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων
των δυνατοτήτων του ιστοτόπου.

