Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies
Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας σέβεται την ιδιωτικότητα κάθε φυσικού προσώπου και
προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την
εύρυθμη λειτουργία της, διασφαλίζοντας παράλληλα μία υψηλού επιπέδου εμπειρία
χρήσης. Παρ’ ότι τα Cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν και να
επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή
σας, αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας
ιστοσελίδων ή τις προτιμήσεις σας.
Τι είναι τα cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον
υπολογιστή σας, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο
Internet, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα Cookies δεν είναι ιοί.
Τα Cookies είναι κατ’ αρχήν απαραίτητα, διότι επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να
αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη και να προσαρμόζει το περιεχόμενο του σε αυτή.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας (browser) ώστε να ειδοποιείστε για
το πότε χρησιμοποιούνται cookies, όπως, επίσης, μπορείτε να επιτρέψετε τη χρήση του για
μία φορά ή να αρνηθείτε τη χρήση τους σε ορισμένες ή σε όλες τις περιπτώσεις ή να τα
διαγράψετε. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν
κλείσετε τον browser. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και αν διαγράψετε τα cookies, ενδέχεται
να χρειασθεί να καταχωρίσετε ξανά ορισμένες πληροφορίες στον περιηγητή ή στο site. Αν
θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies δείτε http://www.allaboutcookies.org/.

Η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί Cookies
Η ιστοσελίδα μας στην παρούσα μορφή της δεν χρησιμοποιεί cookies. Ενδέχεται, όμως, στο
μέλλον να κάνουμε χρήση συγκεκριμένων Cookies, με αποκλειστικό γνώμονα τη βελτίωση
της εμπειρίας περιήγησης σας στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή, θα
αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική και θα σας παράσχουμε αναλυτική ενημέρωση,
σχετικά με το ποια cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα
διαχειριστείτε. Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι η ενδεχόμενη χρήση Cookies εκ
μέρους της Εταιρείας μας, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στη
σφαίρα της ιδιωτικότητάς σας.
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