ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Τι είναι τα cookies;
Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας,
μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ή την κινητή τερματική συσκευή σας
(tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την
πλοήγηση.

2. Λειτουργίες των cookies
Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται είτε για την ενημέρωση
για την Πολιτική Cookies και τα προσωπικά δεδομένα, είτε για τον έλεγχο εμφάνισης της πολιτικής
cookies, είτε για τον έλεγχο ότι έχετε ενημερωθεί για τη χρήση cookies πατώντας το κουμπί
«Ενημερώθηκα». Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies και όχι άλλα
που εξυπηρετούν εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

3. Είδη cookies
Τα είδη cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας είναι μόνο τα τεχνικά απαραίτητα. Τα cookies
προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα
μόνο από αυτόν. Ο ιστότοπος δε χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, οπότε και δεν
εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων (Google Analytics,
Facebook κ.ά.). Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ότι
«ενημερωθήκατε» για τη χρήση των απαραίτητων τεχνικά cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά την επιλογή
της ενημέρωσης, ο ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει ότι ενημερωθήκατε για ορισμένο χρονικό
διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δε θα χρειάζεται να ξαναενημερωθείτε εκ νέου για τη χρήση cookies,
όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης, αν και η πολιτική cookies μας
είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε σας.

4. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies
Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3471/2006 που
ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy). Σε κάθε ιστοσελίδα με την επιφύλαξη της
τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προστασία του απορρήτου, σύμφωνα με τον ως
άνω νόμο, επιτρέπεται η τεχνικής φύσεως αποθήκευση, η οποία είναι αναγκαία για τη διαβίβαση της
επικοινωνίας.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους cookies :
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Η ιστοσελίδα μας δεν προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς (τρίτους) παρόχους, όπως Google,
Analytics, YouTube, Facebook, Twitter κ.λπ.

6. Λήψη συγκατάθεσης επισκέπτη
Δεν απαιτείται λήψη συγκατάθεσης του επισκέπτη, καθώς η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μόνο τα
τεχνικά απαραίτητα cookies, τα οποία είναι πάντοτε ενεργοποιημένα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Στο κείμενο ενημέρωσης για τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies υπάρχει σύνδεσμος, που
οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί
να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία των cookies, που χρησιμοποιεί η
ιστοσελίδα.

7. Έλεγχος και διαγραφή των cookies
Μπορείτε να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα
cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους
φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.
Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών
και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.
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