
Τι είναι τα cookies;  

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του 

Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο, ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία 

περιήγησης.  

Tα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε 

οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, 

κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του 

υπολογιστή σας.  

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας;  

Κατωτέρω υπάρχουν οι κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας. 

 

Cookie Περιγραφή Domain 

__cfduid 6111141324dd0c0864caa460f9db291605886762 septona.gr 

_fbp fb.1.1605886762359.388770098 septona.gr 

_ga GA1.1.1829741677.1605886762 septona.gr 

_ga_56SWC550N6 GS1.1.1605886762.1.1.1605886765.57 septona.gr 

agree_cookies_septona True makeawish.septona.gr 

   

 

Αναγκαία cookies  

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή 

λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να 

χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του 

καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα 

cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.  

 

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)  

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως 

το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες 

λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί 

από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που 

συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να 

παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά 



τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να 

περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.  

 

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)  

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν 

τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν 

λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, 

ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.  

 

Cookies εμπορικής προώθησης  

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε 

εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης 

διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση 

αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies 

για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά 

κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές 

ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.  

 

Flash Cookies  

Μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούμε τον AdobeFlash Player προκειμένου να 

προβάλουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως video clips ή animation. Για να βελτιώσουμε την 

εμπειρία σας ως χρήστη, Τοπικά Κοινά Αντικείμενα (Local Shared Objects) (ευρέως γνωστά ως 

«Flash Cookies») χρησιμοποιούνται για την παροχή λειτουργιών όπως η απομνημόνευση των 

ρυθμίσεών σας και προτιμήσεων. Τα Flash Cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας, αλλά 

διαχειρίζονται μέσω μιας διεπαφής (interface) διαφορετικής από αυτήν που παρέχεται από το δικό 

σας πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τα Flash 

Cookies σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης, με τον ίδιο τρόπο που θα διαχειριζόσουν τα 

cookies. Αντιθέτως, μπορείς να έχεις πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης του προγράμματος Flash, 

απευθείας από την ιστοσελίδα του Adobe. Η ιστοσελίδα Adobe παρέχει αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με το πως να διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τα Flash Cookies - δείτε 

www.adobe.com/security/flashplayer για περαιτέρω πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν 

απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα Flash cookies για τον παρόντα Ιστότοπο, μπορεί να μην έχετε 

τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως σε περιεχόμενα βίντεο ή σε 

υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται η υπογραφή σας/να εγγραφείτε.  

Αταξινόμητα cookies  

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους 

παρόχους μεμονωμένων cookies.  

 

Πως ελέγχω τα cookies;  



Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον παρόντα ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή 

ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα απορρίψετε. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να 

απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παρόχου στον περιηγητή 

διαδικτύου, μέσω του παραθύρου βοήθειας. Μπορεί να θέλετε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα 

χρησιμοποιούμενους περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, 

είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που 

προορίζονται. www.allaboutcookies.org για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενους περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, 

είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που 

προορίζονται. 


