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Πολιτική Cookies 

Εισαγωγή  

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον Ιστοχώρο www.dipetheserron.gr (από εδώ και στο εξής «Ιστοχώρος») 

για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας.  

Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

cookies, pixels και gifs (από κοινού «Cookies»). Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies 

που χρησιμοποιούνται στον Ιστοχώρο και τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε 

αυτή την Πολιτική για Cookies οποτεδήποτε. Να ελέγχετε στην κορυφή της παρούσας σελίδας για να δείτε 

από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα 

ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστοχώρο. 

Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον Ιστοχώρο. 

Ευελπιστούμε ότι η παρούσα Πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, 

σχετικά με την χρήση από μέρους μας των Cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, 

παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο dipetheserron@gmail.com  

Τι είναι τα Cookies 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία μπορεί να εγκατασταθούν στη συσκευή με την οποία 

περιηγείστε στον Ιστοχώρο www.dipetheserron.gr. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις 

ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, καθώς απομνημονεύεται ορισμένες από 

τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να 

διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να 

θυμούνται σημαντικές πληροφορίες.  

Ανάλογα με το είδος τους, τα Cookies επιτελούς λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της 

ιστοσελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, 

αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις – κλειδιά που 

χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.α. Άλλα Cookies είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. 

Ορισμένα Cookies είναι τεχνικά απαραίτητα ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς 

σκοπούς.  
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Η χρήση των Cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους 

λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, 

Opera. Αν θέλετε, μπορείτε όμως να τα απενεργοποιήσετε ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα 

διαγράψετε εκ των υστέρων.  

Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης Cookies 

Η εγκατάσταση και χρήση Cookies ρυθμίζεται ειδικά από τη νομοθεσία. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να 

εγκαταστήσει ένα τέτοιο Cookie μόνο εάν εσείς, ως χρήστης, μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη 

ρητή συγκατάθεσή σας (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679) και με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από 

σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή , τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την 

εμπειρία χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, στην άσκηση των δικαιωμάτων σας και τυχόν αποδέκτες των 

δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή 

ιστού ή μέσω άλλη εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω αναλυτική ενημέρωση.  

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε 

Υπάρχουν διάφορα είδη Cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.α. Κάθε 

φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα Cookies. 

Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχτείτε, ο ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας για 

ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δε θα χρειάζεται να τις εισάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε 

στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.  

Σας παραθέτουμε μια λίστα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον 

Ιστοχώρο  

Ουσιώδη Cookies 

Αυτά τα Cookies είναι σημαντικά για τον Ιστοχώρο, ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε 

σε αυτόν και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές του. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, 

μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η ιστοσελίδα 

μας δε θα λειτουργεί τόσο ομαλά για εσάς όσο θα επιθυμούσαμε.  
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Cookies Λειτουργικότητας  

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιούμε Cookies Λειτουργικότητας. Τα Cookies 

Λειτουργικότητας μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε στον Ιστοχώρο μας και να 

παρέχουμε πιο εμπλουτισμένες/ενισχυμένες και πιο εξατομικευμένες/α λειτουργίες/ χαρακτηριστικά. Όλα 

αυτά τα χαρακτηριστικά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον Ιστοχώρο μας.  

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies 

Η υποχρεωτική αποδοχή των Cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να μην 

επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον παρόντα Ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή είτε 

μη ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον περιηγητή σας, ή ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον 

περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα απορρίψετε.  

Δίπλα στο κουμπί αποδοχής κάθε Cookie υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγείς στην παρούσα Πολιτική 

Cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι 

στην αποδοχή Cookies. Η απενεργοποίηση των ιχνηλατών γίνεται το ίδιο εύκολα με την αποδοχή τους.  

Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να απενεργοποιήσετε 

τα Cookies, αν τα έχετε ενεργοποιήσει, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παροχέα στον περιηγητή 

διαδικτύου, μέσω του παραθύρου βοήθειας. 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. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε 

εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Παρακαλούμε 

λάβετε υπόψιν ότι , εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι 

λειτουργίες του ιστοχώρου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται. 

Μπορεί, αν θέλετε, να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/manage-

cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές.  

 


