
     

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 
   

 

Η NOVACO δεσμεύετε να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους νόμους της 
επεξεργασίας cookies.   
 

Αυτή η πολιτική θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πως χρησιμοποιούμε και 
επεξεργαζόμαστε τα cookies, έτσι ώστε η επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας να είναι όσο το 

δυνατόν πιο ευχάριστη.   
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ 

ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ 

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΠΑΡAΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ 

ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ.     

 
1. Ορισμός Cookies  

Tα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται  
στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή σας  μέσω του περιηγητή (browser)  που 
χρησιμοποιείται όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. 

 
Όταν εισέρχεστε την ιστοσελίδα μας, ο διακομιστής μας συλλέγει με μη αναγνωρίσιμο 

τρόπο προσωπικά στοιχεία και τεχνικές πληροφορίες,  τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής 
του διακομιστή, (log files) και συγκεκριμένα: Ημερομηνία και ώρα εισόδου στον ιστότοπο, 
γλώσσα που χρησιμοποιείτε, όγκος δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes, το πρόγραμμα 

περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον 
ιστότοπο, τη Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), σύνδεσμοι σύνδεσης, 

πλοήγηση προς και μέσα στον ιστότοπο.  
 
Εκτός από τα cookies ιστότοπου, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε δεδομένα 

ώστε να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμη στατιστική ανάλυση μέσα από τα Google Analytics, 
όπως ο αριθμός των επισκεπτών, περιοχές, διάρκεια επίσκεψης, σελίδες επίσκεψης κτλ. 

Τα στατιστικά χρησιμοποιούνται για την ανάλυση χρήσης του ιστότοπου, την αξιολόγηση 
της απόδοσης του, την εμφάνιση σχετικού περιεχομένου ή διαφήμισης και γενικότερα για 
τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και την ορθή 

λειτουργία αυτού, αν χρειαστεί. Μπορεί να μοιραστούμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με  
τον ιστότοπο μας με τρίτους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ούτε μοιραζόμαστε 

πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένους χρήστες.  
Για περισσότερε πληροφορίες σχετικά με την χρήση των δεδομένων επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο της Google https://support.google.com/analytics?hl=el#topic=9143232 

 
2. Cookies που χρησιμοποιούμε 

Αναγκαία Cookies  
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί απολύτως απαραίτητα τεχνικά cookies, τα οποία είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που σας επιτρέπουν να 
χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες του όπως πλοήγηση σελίδας και ορισμός 
γλώσσας.  Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Η ιστοσελίδα 

δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς αυτά τα cookies.  
 

 
 
 



     

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 
   

 

Cookies Λειτουργικότητας  
Αυτά τα cookies εξυπηρετούν στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και συνεπής 
πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και στην εξατομίκευση του περιεχομένου για εσάς στη 

διατήρηση της επίσκεψης. Τα cookies αυτά επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται 
πληροφορίες της επιλογής του χρήστη όπως ή εμφάνισή της (π.χ. το μέγεθος του 

κειμένου), η προτιμώμενη γλώσσα ή περιοχή που βρίσκεστε κτλ.  
 
Στατιστικά Cookies 

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν στον ιστότοπο και στους διακομιστές 
στους οποίους έχετε πρόσβαση να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησής σας 

από άλλα προγράμματα περιήγησης ιστού που περιέχουν άλλα cookie. Αυτά τα cookie μας 
επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους επισκέπτες, να μετράμε τον αριθμό τους, να μετράμε 
τον τρόπο περιήγησης στον ιστότοπο μας κ.λπ., ώστε να αναλύουμε την απόδοση της 

ιστοσελίδας μας. 
 

Cookies στόχευσης 
Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας, τις σελίδες τις οποίες 
επισκεφθήκατε, τους συνδέσμους που ακολουθήσατε και τις προτιμήσεις σας. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τον ιστότοπο μας σχετικό με τα 
ενδιαφέροντά σας (cookies αλληλεπίδρασης) ή για λόγους διαφήμισης ή κοινωνικής 

δικτύωσης και παρακολούθησης. 
 
3. Διαχείριση των Cookies σας 

Εκτός από τα αναγκαία cookies τα οποία είναι υποχρεωτικά, μπορείτε να αποκλείσετε και 
να αντιταχθείτε προσωπικά σε οποιοδήποτε από τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις 

του προγράμματος περιήγησής σας (συνήθως βρίσκονται στο μενού "επιλογές" ή 
"προτιμήσεις"). Ωστόσο, εάν τις απενεργοποιήσετε οριστικά, ενδέχεται να μην μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν ή σε άλλους ιστότοπους ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται 

να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να διαγράψετε 
τα cookies μετά την επίσκεψη σας χρησιμοποιώντας ξανά το πρόγραμμα περιήγησής σας.  

 
4. Σχετικά με την Πολιτική  

Για προτάσεις, προβληματισμούς, απορίες σχετικά με αυτή την πολιτική παρακαλώ 
επικοινωνήστε μαζί μας στο info@novaco.gr 
 

Η NOVACO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή αλλάξει αυτή την πολιτική οιονδήποτε 
χρόνο. Για το λόγο αυτό σας ενθαρρύνουμε να ελέγχεται αυτή την πολιτική περιοδικά.  

 


