
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ COOKIES 

 

Στην COMPUTER TEAM σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και συμβάλουμε στην προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων. Με την παρούσα Πολιτική σας εξηγούμε πως διαχειριζόμαστε τα 

προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και σας ενημερώνουμε σχετικά με 

τα δικαιώματά σας. 

 

1) Δεδομένα που συλλέγουμε 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των επισκεπτών της διαδικτυακής μας ιστοσελίδας 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας αυτής. 

Τα δεδομένα καταγράφονται κάνοντας χρήση cookies. Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής 

δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του επισκέπτη της ιστοσελίδας με 

επιβεβαίωση του σε ανάλογο μήνυμα. 

Στην COMPUTER TEAM χρησιμοποιούμε διαδικτυακούς μηχανισμούς αναγνώρισης, όπως η διεύθυνση 

IP ή τα cookies, που χρησιμοποιούνται για να σας συνδέσουν με τις συσκευές ή τις υπηρεσίες, που 

χρησιμοποιείτε. 

 

2) Τι είναι τα Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στη κινητή 

συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια mobile εφαρμογή. Δίνει τη δυνατότητα στον 

φυλλομετρητή (browser) να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως σύνδεση, γλώσσα, 

μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις προβολής) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν 

χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά όποτε επιστρέφετε στον ιστότοπο ή περιηγηθείτε από τη μία σελίδα 

στην άλλη.  

Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν έναν ιστότοπο να λειτουργεί περισσότερο 

αποτελεσματικά. Παρέχουν σε εμάς πληροφορίες χρήσης ώστε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Για 

παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να καταλάβουμε αν έχετε επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα μας 

ή αν είστε καινούριος επισκέπτης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και 

για μεθόδους αποκλεισμού ή περιορισμού τους στην ιστοσελίδα: www.allaboutcookies.org. 

 

3) Είδη Cookies 

Υπάρχουν 2 κύριες κατηγορίες cookies: 

- Βασικά cookies: Είναι σημαντικά για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να 

κάνετε περιήγηση με ασφάλεια στις σελίδες του. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε 

αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου. 

- Third party cookies: Συλλέγουν δεδομένα (google analytics) για την αλληλεπίδρασή σας με 

την ιστοσελίδα μας. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν την εμπειρία σας ως χρήστη ψηφιακών 

δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Τα cookies μπορούν να παραμείνουν στο υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή για διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Τα προσωρινά cookies (session cookies), που σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στις 

διάφορες σελίδες της ιστοσελίδας γρήγορα και εύκολα, διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε τον 

www.allaboutcookies.org
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


browser. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Με αυτά τα cookies, αν επισκεφτείτε 

εκ νέου την ιστοσελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι 

μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι 

απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες. 

4) Πώς να ελέγξετε ή να διαγράψετε τα cookies 

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ή όχι τα cookies. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε 

τη χρήση cookies, τότε ενδεχομένως η χρήση της ιστοσελίδας να μην είναι η βέλτιστη δυνατή. Έχετε 

στη διάθεσή σας μια ποικιλία εργαλείων για να ελέγχετε τα cookies, στις ρυθμίσεις του προγράμματος 

περιήγησης (browser), όπως για παράδειγμα αποκλεισμός ή διαγραφή των cookies. 

5) IP Διεύθυνση 

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή: IP διεύθυνση, 

λειτουργικό σύστημα, πόσες φορές συνδεθήκατε και είδος browser. Χρησιμοποιούμε αυτά τα 

δεδομένα για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν 

την ιστοσελίδα μας και για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 


