Πολιτική χρήσης Cookies
Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;
Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό
την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών
συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να
περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση
προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή
αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple
για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά
Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα
cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την
απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις
χρηστών.
Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει
πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις
προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη
την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε.
Ποια cookies χρησιμοποιούμε;
Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο
πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο
πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές
ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Iστοσελίδα μας ενδέχεται να
χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:
1. Απολύτως απαραίτητα:
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία
του Διαδικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική
σας ταυτότητα.
Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία
του Διαδικτυακού μας Τόπου.
Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Διαδικτυακό μας Τόπο να θυμάται τις
επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και
προσωποποιημένες λειτουργίες.
Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα
cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που
χρησιμοποιείτε.

Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και
στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί
να μη λειτουργούν επαρκώς.
Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε
ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.AboutCookies.org.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
H ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διατηρεί
το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους
εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών
δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά
χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική χρήσης Cookies και την Πολιτική
Απορρήτου για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που
πραγματοποιείται, ενώ η ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών
και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που
θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

