Πολιτική Cookies
Σχετικά με τα cookies
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο διακομιστής μας στέλνει στον υπολογιστή
σας ένα "cookie". Αυτό το cookie είναι ένα μικρό πακέτο πληροφοριών που σας
ταυτοποιεί ως χρήστη του συστήματος μας. Τα cookies σας εξοικονομούν χρόνο
διατηρώντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Τα cookies δεν παρέχουν ιούς και
μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή που σας έστειλε το cookie. Τα
cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση συγκεντρωτικών
στατιστικών στοιχείων που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη δομή και
το περιεχόμενό του.
Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;
Έχουμε τοποθετήσει τα cookies μας στις ακόλουθες κατηγορίες, για να σας
διευκολύνουμε να καταλάβετε γιατί τα χρειαζόμαστε:
Α) Αυστηρώς απαραίτητα cookies: Αυτά απαιτούνται για τη λειτουργία της
ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να
συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν
μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
Β) Cookies ανάλυσης / απόδοσης: Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να
υπολογίζουμε τον αριθμό των χρηστών του ιστότοπού μας και να δούμε πώς οι
χρήστες αυτοί περιηγούνται στον ιστότοπό μας. Αυτό βοηθά να βελτιωθεί ο τρόπος
με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι
χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν αυτό που αναζητούν.
Γ) Cookies λειτουργίας: Αυτά βελτιώνουν τη λειτουργική απόδοση του ιστότοπού
μας και διευκολύνουν τη χρήση του. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να
θυμάται τις επιλογές των επισκεπτών μας, όπως το όνομα χρήστη, την περιοχή,
ώστε να παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες.
Δ) Cookies στόχευσης : Καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις
σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Αυτά τα
cookies χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εξατομικευμένου περιεχομένου με
βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις
πληροφορίες για να καταστήσουμε τη διαφήμιση που εμφανίζεται σε αυτήν πιο
σχετική με τα ενδιαφέροντά σας.
Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies τροποποιώντας
τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες
τις λειτουργίες του ιστότοπού μας αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.
Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική cookies
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας βρίσκονται υπό συνεχή επανεξέταση.
Μπορούμε, κατά καιρούς, να ενημερώνουμε την πολιτική μας για τα cookies. Τυχόν
τέτοιες αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα.

