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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.
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 μέσω των 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.
Πληροφορίες για τα cookies
 Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή
σας ή στη φορητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια
mobile εφαρμογή.
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.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση
πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό
χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη
συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην
υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο,
αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που
έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας
επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για
την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει
ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η
συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς
απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την
παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.
Τα cookies εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που
επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και για
μεθόδους αποκλεισμού ή περιορισμού τους στην ιστοσελίδα:
www.allaboutcookies.org.

 Αναγκαία cookies που συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των επισκεπτών της
διαδικτυακής μας ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της
νόμιμης και ορθής λειτουργίας αυτής. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον
υπολογιστή ή την φορητή σας συσκευή και είναι η διεύθυνση IP, το
λειτουργικό σύστημα, πόσες φορές συνδεθήκατε και το είδος browser, που
χρησιμοποιούνται για να σας συνδέσουν με τις συσκευές ή τις υπηρεσίες που
χρησιμοποιείτε.
Η χρήση των υποχρεωτικών cookies είναι απαραίτητη και δεν απαιτείται η
συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση μη αποδοχής, μπορείτε
να τερματίσετε την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.
Όνομα

Περιγραφή

cookieConsent

Χρησιμοποιείται για τη
διατήρηση της σύνδεσης
των χρηστών στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της Computer Team

Πάροχος

Διάρκεια
6 μήνες ή 180 μέρες

Computer
Team

Μετά την πάροδο του
διαστήματος αυτού
επανεμφανίζεται το cookie
banner στον χρήστη.

Πώς να ελέγξετε ή να διαγράψετε τα cookies

Έχετε στη διάθεσή σας εργαλεία για να ελέγχετε τα cookies, που βρίσκονται
στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser), όπως για
παράδειγμα αποκλεισμός ή διαγραφή των cookies.

COOKIES POLICY

COMPUTER TEAM respects your privacy and protects your personal data. This
Cookies Policy (“Policy”) sets out how we look after your personal data when
you visit our website and informs you about your rights.
We collect and process visitors' data on our website only for the purpose of
legitimate and proper operation.
Data are collected using cookies. In each case of collecting or sending data, a
clear and explicit acceptance by the visitor of the site is required in a
corresponding message.

Information about cookies


What are cookies?

Cookies are small text files stored on your computer or mobile device that
are created when you visit a website or mobile app.
Cookies are widely used to make a website more efficient. They provide us
with information about how you use our website to improve our services. For
example, cookies help us understand if you've visited our website again or if
you are a new visitor.
According to article 4 par. 5 of law 3471/2006, the storage or access to stored
information in the user terminal equipment is allowed only if the specific user
has given his consent after clear and extensive information. An exception to
the obligation to obtain consent, in accordance with the above paragraph, is
the case of storage and access to information whose sole purpose is to
"transmit a communication through an electronic communications network
or is necessary to provide an information society service, that explicitly
requested by the user or the subscriber ". The user's consent is not required
for cookies which are considered technically necessary to make the
connection to the website or to provide the internet service.
Cookies are installed by the provider of the website that the user visits (first
party cookies).
You can find more information about cookies and methods of blocking or
restricting them on the website: www.allaboutcookies.org.



Basic cookies

We collect and process visitors' data on our website only for the purpose of
legitimate and proper operation. This information is about your computer or
mobile device: the IP address, operating system, how many times you logged

in and the type of browser used to connect you to the devices or services you
use.
The use of mandatory cookies is necessary and the consent of the visitor /
user is not required. In case of non-acceptance, you can terminate the visit to
our website.
Name

Description

Provider

cookieConsent

Used to maintain users'
connection to Computer
Team's online services

Computer
Team

Duration
6 months or 180 days
After this period the cookie
banner appears again to
the user.

How to check or delete cookies

You have a variety of tools to control cookies in your browser settings, such
as blocking or deleting cookies.

