ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη
/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος της ΒΙΑN και οι
συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.
Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στις
ιστοσελίδες της ΒΙΑΝ πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Για
παράδειγμα τα cookies επιτρέπουν την προσαρμογή του δικτυακού τόπου ή των
διαφημίσεων έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις
προτιμήσεις των χρηστών.
Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες της ΒΙΑΝ

συμφωνείτε ότι μπορούμε να

χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.
Για περισσότερες πληροφορίες για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, σας
παραπέμπουμε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων BIAN A.E
(Πολιτική Απορρήτου) της ΒΙΑΝ .
Έννοια
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία περιέχουν έναν κωδικό αναγνώρισης
(μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) που τοποθετούνται στον σκληρό
σας δίσκο από τον διακομιστή (server) ενός ιστότοπου. Η εφαρμογή
πλοήγησης διαδικτύου (web browser, φυλλομετρητής) είναι τμήμα του
υπολογιστή σας και αποθηκεύει συγκεκριμένες πληροφορίες προτίμησης,
όπως λ.χ. προτιμώμενη γλώσσα, τοποθεσία κ.λπ. Κάθε φορά που ο πλοηγός
ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός
αναγνώρισης.
Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων cookies επιτρέπεται με τη συγκατάθεση
του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στην
εφαρμογή πλοήγησης ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της
διαβίβασης μιας επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο
χρήστης. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία cookies από
τον τερματικό εξοπλισμό του, η οποία, όμως, είναι πιθανό να έχει συνέπειες στην
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ευκολία
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στην
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και

να

οδηγήσει

σε

μειωμένη

λειτουργικότητά της.

Τύποι cookies
Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα (persistent cookies), είτε να αφορούν σε
μια μόνο συνεδρία/ σύνδεση (cookies συνεδρίας, session cookies). Τα μόνιμα
cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την
ημερομηνία λήξεως τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία
αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις
απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.
Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν
τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον
ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν
με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα
cookies.
Cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα
Στον ιστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται τόσο μόνιμα
cookies, όσο και προσωρινά cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία.
Οι τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες
εφαρμογές, και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται, αναφέρονται
παρακάτω:
•

Ο ιστότοπος (ή οι συνδεδεμένες εφαρμογές) χρησιμοποιεί cookies (_ga,
_gat) (Google analytics) προκειμένου: (1) να αναγνωρίζει έναν
υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή συνδεόμενες
εφαρμογές, (2) να παρακολουθεί την πλοήγηση των χρηστών στον
ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές,

(3) για τη βελτίωση της

χρηστικότητας του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, (4) για
την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων
εφαρμογών, (5) για τη διαχείριση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων
εφαρμογών, (6) για την πρόληψη απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας
του ιστοτόπου και των συνδεόμενων εφαρμογών,
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Για

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

με

τα

“Google

Analytics”,

συμβουλευτείτε:
i.

τους

Όρους

Χρήσης

της

Google

(https://www.google.com/analytics/terms/us.html ),
ii.

τις αρχές ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων της Google Analytics
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en ) και

iii.

την

Πολιτική

Απορρήτου

της

Google

(https://policies.google.com/privacy ).

Διαχείριση cookies
Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies και τον τρόπο
που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε

τους

ιστότοπους: http://www.allaboutcookies.org.
https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
Οι περισσότεροι πλοηγοί διαδικτύου επιτρέπουν στους χρήστες να αρνηθούν τη
χρήση cookies, για παράδειγμα:
(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση
cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας
«Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».
(β) Στον Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των
cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη
συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο
μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».
(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies
πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας
«Ρυθμίσεις»,

«Προβολή

Προχωρημένων

Ρυθμίσεων»

και

«Ρυθμίσεις

Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό
στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».
(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies
επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια
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«Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε από΄ τις παρακάτω
ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε
κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και
άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην
λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού.
Χρήση Cookies Μόνο από τον Υφιστάμενο Ιστότοπο: Το Safari αποδέχεται
cookies και στοιχεία ιστοτόπου μόνο από τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται ο
χρήστης τη στιγμή εκείνη συνδεδεμένος. Συχνά, ορισμένοι ιστότοποι έχουν
ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές. Το Safari δεν επιτρέπει σε τρίτα
μέρη να αποθηκεύσουν ή να έχουν πρόσβαση σε cookies ή άλλα στοιχεία.
Επιτρέπεται Χρήση από όλους τους Ιστότοπους που Επισκέπτομαι: Το Safari
αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπων μόνο από τους ιστότοπους που
επισκέπτεται ο χρήστης. Το Safari χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα cookies σας για
να καθορίσει εάν έχει επισκεφθεί ο χρήστης κάποιον ιστότοπο στο παρελθόν.
Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση παρεμποδίζεται η αποθήκευση cookies και άλλου
περιεχομένου

στον

υπολογιστή

Mac

από

ιστότοπους

των

οποίων

ενσωματωμένο περιεχόμενο βρίσκεται στους ιστότοπους που επισκέπτεται ο
χρήστης.
Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση
πολλών ιστοτόπων.
Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων
των δυνατοτήτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών.
Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον
υπολογιστή του. Παραδείγματος χάριν:
(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία
των

cookies.

Μπορεί

να

βρει

τη

διαδικασία

για

αυτό

στο

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
(β) Στο Firefox (έκδοση 39) μπορεί να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία»,
«Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών
Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή
cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies», και
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(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας
στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή
Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη
συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων
δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».
(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας
στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο
χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα
στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» - «Πάντα»
ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει
«Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα από όλους τους
ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος», για να επιστρέψει
στο παράθυρο επιλογής.
Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies
Η ΒΙΑΝ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies κατά καιρούς για
λόγους

συμμόρφωσης

με

κανονιστικές

μεταβολές

ή

προκειμένου

να

ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και τις νομικές της υποχρεώσεις.
Τελευταία αναθεώρηση: Φεβρουάριος 2019
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