Πολιτική σχετικά με τα cookies
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να
μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο δικτυακός μας τόπος, ώστε να συνεχίσουμε
να βελτιωνόμαστε.
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google, Inc. Χρησιμοποιούμε το
Google Analytics και συνεπώς χρησιμοποιούμε cookies στατιστικών στοιχείων ώστε να
μπορούμε να αναλύουμε πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.
Αυτά τα στοιχεία μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι
ένας χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστότοπου.
Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies.
Αυτά παραμένουν στον υπολογιστή σας ακόμα και όταν δεν είσαστε πλέον συνδεδεμένοι.
Τα cookies πληροφορούν αυτόματα τον διακομιστή μας για το ποια εφαρμογή περιήγησης
(browser) χρησιμοποιείτε, κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας.
Εάν προτιμάτε να μην μας επιτρέπεται η συλλογή πληροφοριών cookies, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τα cookies στην εφαρμογή περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Οι εφαρμογές περιήγησης (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) είναι εκ των προτέρων
ρυθμισμένες να αποδέχονται αυτόματα τα cookies.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας έτσι ώστε να εμποδίζει ή να σβήνει τα
cookies από τη συσκευή σας.
Ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής περιήγησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την
προσαρμογή ή την τροποποίηση των ρυθμίσεών της.
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας χωρίς να εμποδίσετε ή να
απενεργοποιήσετε τα cookies, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην από μέρους μας χρήση αυτών
των στοιχείων και στη χρήση (σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων) οποιασδήποτε πληροφορίας συλλέγουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις
τεχνολογίες.
Επισυνάπτεται το cookie που θα χρησιμοποιήσουμε.
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