
Υπεραγορές Παπαντωνίου – 
Πολιτική ιχνηλασιμότητας 

(Cookie Policy) 
 

 

Αυτή η πολιτική εξηγεί τι είναι τα Cookies που χρησιμοποιούμε και γιατί τα χρησιμοποιούμε. Σας συνιστούμε να 
διαβάσετε πλήρως την πολιτική μας αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, 
ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας. 

Αν δεν βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα τις πληροφορίες που θέλετε για τα cookies, μπορείτε να μας στείλετε email 
στο privacy@papantoniou.com.cy. Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε. 

Η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως 
περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies. 

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας 
(browser).  

 Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε ανανέωση ή επικαιροποίηση της Πολιτικής αυτής 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Όταν γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή θα σας ενημερώσουμε 
σχετικά. Αν οι αλλαγές αυτές αλλάξουν βασικά στοιχεία της ειδοποίησης ή το νόημά της, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των 
προτέρων για αυτές τις αλλαγές.  

 
1. Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι ένα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, το tablet ή το κινητό σας 
τηλέφωνο καθώς περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την 
προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies 

Δεν είναι επιβλαβείς για τις συσκευές σας (όπως ιός ή κακόβουλος κώδικας) και σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε 
πολλές από τις χρήσιμες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας (όπως θυμόμαστε τα αγαπημένα σας). 

Τα cookies έχουν ορισμένη διάρκεια ζωής. Ορισμένα cookies διαρκούν έως ότου κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά ονομάζονται "cookies περιόδου λειτουργίας". Ορισμένα διαρκούν περισσότερο, για 
παράδειγμα, για να επιτρέψουν σε έναν ιστότοπο να σας αναγνωρίσει όταν επιστρέψετε σε αυτόν. Αυτά ονομάζονται 
'επίμονα cookies'. 

Τα cookies που τοποθετούνται απευθείας από έναν κάτοχο ιστότοπου (όπως εμάς) είναι γνωστά ως cookies πρώτου 
μέρους και οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστότοποι χρησιμοποιούν επίσης τεχνολογία που παρέχεται από άλλους 
ανθρώπους / επιχειρήσεις, για παράδειγμα για την παροχή διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τα cookies που έχουν 
τοποθετηθεί από άλλα μέρη είναι γνωστά ως cookies τρίτου μέρους. 

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για 
παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο. 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε  τα ακόλουθα cookies: 

Cookies λειτουργικότητας 

Τα cookies παρέχουν στην ιστοσελίδα μας την δυνατότητα να απομνημονεύει τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα 
χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να παρέχετε βελτιωμένες, πιο προσωπικές λειτουργίες. 
Αυτά τα cookies μπορούν να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στο μέγεθος κειμένου, τις γραμματοσειρές και 
άλλα τμήματα ιστοσελίδων που μπορείτε να προσαρμόσετε. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή 
υπηρεσιών που ζητήσατε, όπως η παρακολούθηση βίντεο ή η σχολιασμό ενός ιστολογίου. 
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Cookies απόδοσης 

Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας όπως σε 
ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και αν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα σφάλματος. Eπίσης τα cookies 
χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητα αλλά και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις 
ιστοσελίδες μας. Με την χρήση των cookies αυτών είμαστε σε θέση να συλλέξουμε πληροφορίες για βελτίωση της 
εμπειρίας πλοήγησης σας στην ιστοσελίδα μας.   

Στόχευση ή διαφήμιση cookies 

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να την καλύτερη στόχευση της διαδικτυακής διαφημιστικής μας εκστρατείας,  
διαμορφώνοντας μια πιο σαφή εικόνα για τις προτιμήσεις σας. Τα cookies μπορούν να περιορίσουν την συχνότητα που 
βλέπετε μια αγγελία και να  εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε διαφήμισης. Θυμούνται ότι έχετε 
επισκεφτεί μια ιστοσελίδα και οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μοιραστούν με άλλους οργανισμούς ή 
διαφημιζόμενους. Πολύ συχνά τα cookies στόχευσης ή διαφήμισης θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου 
που παρέχεται από τον άλλο οργανισμό. 

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies; 

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στον υπολογιστή, το κινητό σας τηλέφωνο ή τη 
συσκευή tablet μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας ή να συμβουλευτείτε τον οδηγό του 
προγράμματος περιήγησης σας είτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org ή www.aboutcookies.org 
για περισσότερες πληροφορίες.  

Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στους ακόλουθους συνδέσμους αναλόγως του λογισμικού περιήγησης που 
χρησιμοποιείτε: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&hlrm=nl 
Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-
protimhsewn?redirectlocale=el&s=cookies&r=5&as=s&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042 

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης είναι πιο εξελιγμένα από άλλα αναφορικά με τη διαχείριση αυτών των 
τεχνολογιών, οπότε αν θέλετε περισσότερους ελέγχους, αξίζει να τις συγκρίνετε μερικά από αυτά. Για να διαχειριστείτε 
τα cookies στο κινητό σας τηλέφωνο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. 

Σημείωση: Οι ιστοσελίδες μας έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση cookies, οπότε αν επιλέξετε να μην επιτρέψετε την 
εμφάνιση των cookies ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που παρέχουμε και η εμπειρία 
πλοήγησης στον ιστότοπο μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη. 
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