ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Σκοπός της πολιτικής είναι η ενημέρωση των χρηστών ως προς τη χρήση cookies της
ιστοσελίδας και η λήψη της συγκατάθεσής τους για το σκοπό αυτό.
1. Τι είναι τα cookies ;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα
(συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή
/ταμπλέτα /κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης
συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να
προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως
αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων,
κλπ).
2. Ποιος νόμος ισχύει ;
Τα cookies διέπονται από την e-privacy Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2009/136 /ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν
3471/2006) όπως ρητώς προβλέπεται και εις τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων αιτιολογική σκέψη 173.
Σύμφωνα με ισχύον δίκαιο Ν3471/2006 (οράτε άρθρο 4 παρ.5 του νόμου αυτού
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 Ν 4070/2012 ) «Η εγκατάσταση των
“cookies” επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από
κατάλληλη ενημέρωσή του.»
Γι’ αυτό και κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα
www.germanikofrontistirio.com εμφανίζονται αναδυόμενα παράθυρα όπου
μπορεί ο επισκέπτης χρήστης να δηλώσει την συγκατάθεσή του στην εγκατάσταση
των cookies που ειδικώς αναφέρονται και πρόκειται για μη λειτουργικά cookies που
στοχεύουν στην βελτίωση των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα
όπως είναι cookies στατιστικής ανάλυσης σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών
στην ιστοσελίδα.
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3. Ποια cookies εγκαθίστανται;


First-party cookies

Domain

Name

germanikofrontistirio.com

8eb644990945926ad70f8e17cb90a58d

germanikofrontistirio.com

modaldone



Third-party cookies
Domain

. google.com
. google.com
. google.com
. google.com
. google.com
. google.com
. google.com
. google.com
. google.com
. google.com
www. google.com

Expires on

Name
1P_JAR
ANID
APISID
CONSENT
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
OTZ

Όταν η περίοδος
περιήγησης λήξει
Όταν η περίοδος
περιήγησης λήξει

Expires on
1 μήνα
10 μήνες
2 έτη
Μόνιμο
2 έτη
6 μήνες
2 έτη
2 έτη
3 μήνες
2 έτη
1 μήνα

4.Πώς να ελέγχετε τα cookies
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, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και
μερικές υπηρεσίες.
Για να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας
λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2
https://www.aboutcookies.org/
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5. Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης:
Chrome
1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του
προγράμματος περιήγησης
2. Επιλέξτε Settings
3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings
4. Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings
5. Στην ενότητα Cookies αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που
απαιτείται για τη διαχείριση των cookies:
Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα
για cookies
6. Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής
σας
7. Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα
8. Αποκλείστε τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
9. Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet
10. Όλα τα cookies και τα δεδομένα ιστότοπων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google
Mozilla Firefox
1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του
προγράμματος περιήγησης
2. Επιλέξτε Options
3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy
4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να
επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν
5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Use Custom
Settingsγια να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που
επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies:
Αποδοχή cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).
6. Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από
τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες
επισκέψεις ή ποτέ).
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7. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το
αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο
Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά).
8. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Show cookies εάν θέλετε να
καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla
Internet Explorer
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools
2. Επιλέξτε Internet Options
3. Επιλέξτε Privacy
4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Αλλάξτε τις
ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα
cookies:
Αποκλεισμός όλων των cookies
5. Υψηλό
6. Μέτριο προς Υψηλό
7. Μέτριο
8. Χαμηλό
9. Αποδοχή όλων των cookies
10. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies:
κάντε κλικ στην επιλογή «Sites» και στο πλαίσιο «Address of Website»,
πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
επιλογή «Block» ή «Allow»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft
Safari
1. Ανοίξτε το Safari
2. Κάντε κλικ στο Safari
3. Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy
4. Στην ενότητα «Block Cookies» επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα
χειρίζεται τα cookies.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει
τα cookies τους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της Apple
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Opera
1. Ανοίξτε το Opera
2. Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης
3. Επιλέξτε «Privacy & Security»
4. Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση
5. Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα
περιήγησής μου
6. Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα
7. Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
8. Επιλέγοντας το κουμπί «All cookies and site data» μπορείτε να καταργήσετε τα
cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera

6.Πως θα πληροφορηθώ αν αλλάξει η πολιτική cookies ?
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική για τα cookies θα εμφανίζεται
εγκαίρως στην Ιστοσελίδα

7.Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τον Υπεύθυνο της Ιστοσελίδας ?
Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση ερώτηση απορία :
Στέλνοντας email στο marina.armeniakou [at] germanikofrontistirio [dot] com

* WP29 : Συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η
Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι
ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο των Αρχών
Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης
βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ.
Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και
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κείμενα εργασίας. ¨Ήδη μετά την εφαρμογή του 2016/679 Κανονισμού λειτουργεί
ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
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