
Γνωστοποίηση σχετικά με τα cookies της VERSION 
Όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας και σε σχέση με τη συγκατάθεσή σας, 

εμείς (ή οι συνεργάτες μας) ενδέχεται να εγκαταστήσουμε στη συσκευή σας 
διάφορα cookies για να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης της 
συσκευής σας, όσο ισχύει το Cookie (η "Συσκευή"). 

Με την παρούσα σελίδα μας θέλουμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε 
τί είναι Cookie, πως χρησιμοποιείται και τις επιλογές σας σχετικά με τα Cookies. 

 
Για να μεταβείτε απευθείας στην ενότητα για την διαχείριση των Cookies, 

κλικάρετε. Οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies. 
 

Τι είναι το «Cookie»; 
Το «Cookie» είναι ένας γενικός όρος για ένα αρχείο κειμένου που 

αποθηκεύεται σε έναν ειδικό χώρο στο σκληρό δίσκο της συσκευής (για 
παράδειγμα, υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) από έναν χρήστη 
πολυμέσων (διαδίκτυο, εφαρμογές κ.λπ.) κατά την προβολή περιεχομένου ή 
διαδικτυακής διαφήμισης. 

Αυτό το αρχείο «Cookie» επιτρέπει στον εκδότη του να αναγνωρίζει τη 
συσκευή στην οποία είναι αποθηκευμένη, να παρακολουθεί τη δραστηριότητα 
του χρήστη πολυμέσων και να ανακαλεί πληροφορίες, όπως προτιμήσεις 
χρηστών ή πληροφορίες που ο χρήστης εισήγαγε προηγουμένως σε έντυπα, στο 
μέσο για όσο χρονικό διάστημα είναι το «Cookie» έγκυρο ή αποθηκευμένo. 
Ορισμένα «Cookies» είναι απαραίτητα για τη χρήση του μέσου, άλλα 
βελτιστοποιούν και προσαρμόζουν το περιεχόμενο που εμφανίζεται και άλλα 
παρουσιάζουν διαφημίσεις. 

Τα «Cookies» δεν εντοπίζουν απευθείας έναν χρήστη αλλά αναγνωρίζουν 
το πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή. Πληροφορίες σχετικά με το 
περιεχόμενο που προβάλλεται σε ένα μέσο συνδέονται άμεσα με ένα 
αναγνωριστικό στο «Cookie». Όταν ο χρήστης περιηγείται στο μέσο, αυτό το 
αναγνωριστικό συνδέεται με τις προβολές σελίδων και γενικότερα με την 
περιήγηση και τις αλληλεπιδράσεις στο μέσο, επομένως, είναι δυνατή η 
παρακολούθηση ολόκληρης της περιήγησης του μέσου από τον χρήστη. 

Η χρήση των «Cookies» επιτρέπει τη σύνδεση των δεδομένων 
περιήγησης με το προφίλ του χρήστη, ανεξάρτητα από τη συσκευή που 
χρησιμοποιείται, χάρη στην τεχνολογία ανταλλαγής cookies που εφαρμόζουν οι 
συνεργάτες που δημοσιεύουν αυτά τα «Cookies», γενικώς εταιρείες 
επικοινωνίας ή εταιρείες ψηφιακής διαφήμισης έτσι ώστε να μπορεί να 
εντοπίζεται η περιήγηση του χρήστη οποιαδήποτε συσκευή ή μέσο και αν 
χρησιμοποιείται. 

 
Τι «Cookies» χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο versionderm.com; 
Όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε στη 

συσκευή σας τέσσερις τύπους «Cookie»:  

Τεχνικά «Cookies» για να μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο, να 
διασφαλίσετε την ασφάλειά του και να έχετε πρόσβαση στα διάφορα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του ιστότοπου. 

 

«Cookies» μέτρησης επισκεψιμότητας που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε 
στατιστικά στοιχεία επισκεπτών, να τα συγκρίνουμε με άλλους ιστότοπους και  



να αποφασίζουμε για ενέργειες (όπως την αποστολή ενός μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

Κοινόχρηστα «Cookies» που σας επιτρέπει να μοιράζεστε τα περιεχόμενα του 
ιστότοπού μας με άλλα άτομα ή να μοιράζεστε την προβολή ή τη γνώμη σας για 
το περιεχόμενο του ιστότοπου με άλλους. 

 

 
Πως ενημερώνεστε; 
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά και η VERSION 

σκοπεύει να τοποθετήσει «Cookie» εκτός από τα "τεχνικά" «Cookies», σας 
ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε «Cookies» σε ένα ενημερωτικό banner στο 
κάτω μέρος της σελίδας. Συνεχίζοντας να περιηγείστε στην Ιστοσελίδα όταν 
εμφανίζεται αυτό το banner, συναινείτε στη χρήση αυτών των «Cookies». 
Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτά τα «Cookies» οποιαδήποτε 
στιγμή (δείτε την ενότητα "Οι επιλογές σας σχετικά με τα «Cookies»").   

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα «Cookies» 
και το πως να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις τους. 

Διάρκεια διατήρησης και συνέπειες του αποκλεισμού των cookies 

Τύποι των 
«Cookies» 

Διάρκεια διατήρησης Συνέπειες του αποκλεισμού 

Απαραίτητα 
«Cookies» 

Η διάρκεια ζωής τους 
είναι πολύ μικρή, 
συνήθως για τη 
διάρκεια της σύνδεσης 
στον ιστότοπο. 

Μπορεί να μην έχετε πρόσβαση 
στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του 

Εξατομικευμένα 
«Cookies» 

Η διάρκεια ζωής τους 
είναι πολύ μικρή, 
συνήθως για τη 
διάρκεια της σύνδεσης 
στον ιστότοπο, λίγες 
ώρες ή το πολύ μια 
μέρα. 

Η παρουσίαση του ιστότοπου δεν 
προσαρμόζεται στις προτιμήσεις 
προβολής της συσκευής σας, δεν 
αποθηκεύονται οι κωδικοί 
πρόσβασης και οι πληροφορίες 
σχετικά με τις φόρμες που 
συμπληρώνονται στον ιστότοπο 

«Cookies» 
ανάλυσης, 
απόδοσης και 
μέτρησης 
επισκεπτών 

Η διάρκεια ζωής των 
cookies μέτρησης 
επισκεπτών δεν 
υπερβαίνει τους 22 
μήνες. 

Δεν έχει καμία συνέπεια για τη 
χρήση του ιστότοπου. 

Κοινόχρηστα 
«Cookies» 

Η διάρκεια ζωής αυτών 
των cookies κοινής 
χρήσης καθορίζεται 
από κάθε κοινωνικό 
δίκτυο αλλά δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 13 
μήνες. 

Δεν έχει καμία συνέπεια για τη 
χρήση του ιστότοπου. Ωστόσο, η 
απενεργοποίηση αυτών των 
cookies θα αποτρέψει κάθε 
αλληλεπίδραση με τα οικεία 
κοινωνικά δίκτυα 

 
Οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies 



Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στη χρήση των cookies 
που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε 
κάποια ή όλα αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διαχειριστείτε τις επιλογές σας 
σχετικά με τα cookies: 

 
Εργαλεία διαχείρισης Cookies 

Το εργαλείο διαχείρισης «Cookies» της VERSION σάς επιτρέπει να βλέπετε και 
να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα περισσότερα από τα cookies της 
Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται κατά την περιήγηση και τη διαχείριση των 
προτιμήσεών σας. 

 

 
Ορισμένα «Cookies» δεν διαχειρίζονται σε αυτό το εργαλείο. Οι τρόποι 

απενεργοποίησής τους παρουσιάζονται παρακάτω: 

Σκοπός Εκδότης Σύνδεσμος απενεργοποίησης 

Ασφάλεια 
πληρωμής 

Paypal 
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-
full  

Κοινοποίησ
η 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

 
Pinterest https://policy.pinterest.com/en/cookies  

 
Instagra
m 

https://www.instagram.com/legal/cookies/  

 
Google + 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl
=en  

 
YouTube 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl
=en  

 
Οι επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης σας 
Το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να σας επιτρέψει να επιλέξετε να 

απενεργοποιήσετε όλα ή ορισμένα «Cookies», είτε συστηματικά είτε σύμφωνα 
με τον εκδότη. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το λογισμικό του 
προγράμματος περιήγησης για να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα «Cookies» 
(κατά περίπτωση ή όλα).  

Ωστόσο, να θυμάστε ότι η απενεργοποίηση όλων των «Cookies» θα σας 
εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας υπό κανονικές συνθήκες, εκτός 
από τις βασικές λειτουργίες. 

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, κάντε 
κλικ στο κουμπί Εργαλεία και μετά στο Επιλογές Internet. Στην καρτέλα Γενικά, 
Ιστορικό Περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, κάντε 
κλικ στην επιλογή Προβολή Αρχείων και επιλέξτε το ή τα «Cookies» που θέλετε 
να απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο που περιέχει τη λίστα 
των «Cookies» και κάντε διπλό κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο Internet. 

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Firefox: κάντε κλικ στο 
εικονίδιο του μενού Firefox, στη συνέχεια στο κουμπί Εργαλεία και μετά στο 
Επιλογές, στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε Απόρρητο και κάντε κλικ 
στην επιλογή Κατάργηση Συγκεκριμένων «Cookies» «Cookies». Επιλέξτε τα 

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policy.pinterest.com/en/cookies
https://www.instagram.com/legal/cookies/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en


«Cookies» που θέλετε να απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, να τα 
διαγράψετε. 

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Safari: κάντε κλικ στο 
κουμπί Ρυθμίσεις και στη συνέχεια στο Προτιμήσεις. Στο παράθυρο που ανοίγει, 
επιλέξτε Απόρρητο / Ασφάλεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Εμφάνιση «Cookies». Επιλέξτε τα «Cookies» που θέλετε να απενεργοποιήσετε 
και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή ή Διαγραφή Όλων. 

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome: κάντε κλικ στο 
εικονίδιο μενού του Google Chrome και στη συνέχεια στο Ρυθμίσεις. Στο κάτω 
μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση Προχωρημένων 
Ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις 
Περιεχομένου". Για να απενεργοποιήσετε τα cookies. Επιλέξτε «Cookies», 
επιλέξτε Όλα τα «Cookies» και Δεδομένα Ιστότοπου, μετά τοποθετήστε το 
δείκτη του ποντικιού πάνω στον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie και κάντε 
κλικ στο κουμπί X στη δεξιά γωνία ή κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση Όλων. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Λάβετε υπόψη ότι, δεδομένου ότι ορισμένοι από τους συνεργάτες μας ψηφιακής 
διαφήμισής βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δεδομένα που 
συλλέγονται με τη χρήση «Cookie» μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ, 
των οποίων η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων διαφέρει από 
εκείνη που ισχύει στην Ελλάδα. Απαιτούμε αυστηρά από τους συνεργάτες μας 
να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν με τη χρήση «Cookies» στον 
ιστότοπό μας αποκλειστικά για τη διαχείριση ή την παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών και τους ζητάμε να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους περί προστασίας δεδομένων και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Για να μάθετε 
περισσότερα, ανατρέξτε στην πολιτική τους σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

Για να προχωρήσετε περισσότερο: κατανοήστε πώς χρησιμοποιούνται τα 
cookies λεπτομερώς 

Τεχνικά «Cookies» 
«Cookies» Μέτρησης Επισκεψιμότητας  
 «Cookies» Κοινοποίησης   

 
Τεχνικά «Cookies» 
Τα τεχνικά «Cookies» περιλαμβάνουν τα «Cookies» που χρειάζονται για 

την περιήγηση στον ιστότοπο (όπως αναγνωριστικά περιόδου σύνδεσης) και 
σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η 
αναγνώρισή σας, η ένδειξη της επίσκεψής σας σε μια σελίδα ή η βελτίωση της 
εμπειρίας περιήγησης:   

- αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με μια φόρμα που συμπληρώσατε 
στον ιστότοπό μας (εγγραφή ή πρόσβαση στο λογαριασμό) ή σε προϊόντα, 
υπηρεσίες ή πληροφορίες που έχετε επιλέξει στον ιστότοπό μας (υπηρεσία 
συνδρομητή, περιεχόμενο ενός καλαθιού παραγγελίας κλπ.), 

- για να σας δώσουμε πρόσβαση σε αποκλειστικές και προσωπικές 
περιοχές του ιστότοπού μας, όπως ο λογαριασμός σας, χρησιμοποιώντας τα 
αναγνωριστικά στοιχεία σας και την ημερομηνία που ενδέχεται να μας έχετε 
δώσει προηγουμένως, 



να εφαρμόσουμε μέτρα ασφάλειας, όπως όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά 
σε ένα περιεχόμενο ή υπηρεσία μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,  

- να προσαρμόσουμε την εμφάνιση του ιστότοπου στις προτιμήσεις 
προβολής της συσκευής σας (για παράδειγμα, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται ή 
την ανάλυση οθόνης). 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτού του τύπου «Cookie» και να το 
διαγράψετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (ανατρέξτε στην 
ενότητα Οι επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησής σας). Ωστόσο, ενδέχεται να μην 
έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της. 
 

«Cookies» μέτρησης επισκεψιμότητας 
Τα «Cookies» μέτρησης επισκεψιμότητας μετρούν το κοινό με διάφορα 

περιεχόμενα και τμήματα στον ιστότοπό μας για να τα αξιολογήσουν και να τα 
οργανώσουν και ειδικότερα: 

- να αποκτήσουμε στατιστικά στοιχεία και όγκους επισκεπτών και να 
χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τον ιστότοπό μας 
(τμήματα και περιεχόμενα που επισκέπτονται, περιήγηση) για να μας 
βοηθήσουν να βελτιώσουμε το ενδιαφέρον και τη φιλικότητα προς το χρήστη 
των υπηρεσιών μας, 

- να προσαρμόσουμε την εμφάνιση του ιστότοπού μας ή των περιοχών 
διαφήμισης στις προτιμήσεις προβολής της συσκευής σας (τη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται, την ανάλυση της οθόνης, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό 
σύστημα κλπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ανάλογα με τον εξοπλισμό 
σας και τις προδιαγραφές ανάλυσης και λογισμικού της συσκευής σας. 

Τα «Cookies» μέτρησης επισκεψιμότητας δημοσιεύονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών ή από εμάς. Εκτός από την ανάλυση επισκεπτών, μπορούν 
να ανιχνεύσουν προβλήματα περιήγησης για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε 
την φιλικότητα των υπηρεσιών μας προς το χρήστη. 

Οι υπηρεσίες ανάλυσης επισκεπτών που χρησιμοποιούν τον 
συγκεκριμένο ιστότοπο παράγουν και αποστέλλουν στους τεχνικούς 
συνεργάτες μας συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες και όγκους 
επισκεπτών αποκλείοντας όλες τις προσωπικές πληροφορίες. Αυτά τα 
στατιστικά στοιχεία διασταυρώνονται με τα στατιστικά στοιχεία επισκεπτών 
άλλων τοποθεσιών καθώς και με τα πελατειακά δεδομένα σας. 

Με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιούμε εργαλεία μέτρησης για να 
μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών μας καμπανιών ώστε 
να μπορούμε να προγραμματίσουμε σχετικές ενέργειες πωλήσεων σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που συλλέξαμε (για παράδειγμα, στέλνοντας ένα νέο μήνυμα ή 
μια εξατομικευμένη προσφορά). 

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη χρήση «Cookie» που 
αναλύει στατιστικά τα δεδομένα περιήγησής σας. Για να το κάνετε αυτό, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Οι επιλογές σας σχετικά με τα «Cookies»". 
 
 

Πως συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες από τα διαφημιστικά «Cookies»; 
Τα «Cookies» διαφήμισης αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη με 

τεχνολογίες παρακολούθησης ("Tracker") που παρέχονται από τους συνεργάτες 
μας, οι οποίοι εισάγονται στις σελίδες που επισκέπτονται ή εισάγονται 
απευθείας από τους διαφημιζόμενους στις διαφημίσεις που εμφανίζονται στον 



ιστότοπο. Αυτός ο εντοπιστής θα στείλει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με το 
περιεχόμενο της σελίδας επίσκεψης ή τη διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί στη 
σελίδα στους συνεργάτες μας. Αυτές οι πληροφορίες διασταυρώνονται με την 
ταυτότητα αναγνώρισης που περιέχεται στα cookies που είναι αποθηκευμένα 
στη συσκευή σας από τους συνεργάτες. 
 

Πως διασταυρώνονται αυτές οι πληροφορίες; 
Αν έχετε έναν λογαριασμό στο διαδίκτυο, μια κάρτα επιβράβευσης ή όταν 

κάνετε μια παραγγελία, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα «Cookies» 
διαφήμισης στον ιστότοπο ή σε ιστότοπους τρίτων διασταυρώνονται και 
συνδυάζονται με τις πληροφορίες από τη χρήση του λογαριασμού σας ή των 
προϊόντων και των υπηρεσιών μας για τη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη που 
χρησιμοποιείται για εξατομικευμένη διαφήμιση και άμεσο μάρκετινγκ. 

Το προφίλ σας εμπλουτίζεται επίσης με πληροφορίες που προέρχονται 
από τις αλληλεπιδράσεις σας με τους συνεργάτες μας ή άλλους εκδότες που 
είναι πελάτες αυτών των συνεργατών. Η διασύνδεση επίσης πραγματοποιείται 
με δεδομένα που συλλέγονται εκτός σύνδεσης και αποθηκεύονται στα εργαλεία 
διαχείρισης πελατών ή σε αυτά που διαχειρίζονται αυτοί οι επιχειρησιακοί 
συνεργάτες (όπως εταιρείες επικοινωνιών, ιδρύματα μέτρησης 
επισκεψιμότητας ή διαφημιστικές εταιρείες στόχευσης). 
 

Ποιο είναι το όφελος της προβολής διαφήμισης προσαρμοσμένης στην 
περιήγησή σας; 

Στόχος μας είναι να σας δείξουμε την πιο σχετική δυνατή διαφήμιση. Για 
το σκοπό αυτό, η χρήση των «Cookies» μας επιτρέπει να εντοπίζουμε σε 
πραγματικό χρόνο ποια διαφήμιση πρέπει να εμφανίζεται σε μια Συσκευή 
σύμφωνα με τη πρόσφατη περιήγηση σας σε έναν ή περισσότερους ιστότοπους 
ή εφαρμογές. Το ενδιαφέρον σας για το διαφημιστικό περιεχόμενο που 
εμφανίζεται στη Συσκευή σας κατά την επίσκεψή σας σε έναν ιστότοπο 
καθορίζει συχνά τους διαφημιστικούς πόρους που επιτρέπουν να 
χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται συχνά δωρεάν στους χρήστες. 
Αυτό επιτρέπει σε εμάς και σε τρίτα μέρη να προβάλλουν διαφημίσεις που 
ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά σας και όχι διαφημίσεις που δεν θα σας 
ενδιαφέρουν. 
 

«Cookies» κοινοποίησης 
Ο ιστότοπός μας περιέχει «Cookies» από την κοινή χρήση συνδέσμων με 

το Facebook, το YouTube, το Instagram και άλλα παρόμοια κοινωνικά δίκτυα, 
επιτρέποντάς σας να μοιράζεστε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας με άλλα 
άτομα ή να μοιράζεστε την προβολή ή τη γνώμη σας για το περιεχόμενο του 
ιστότοπου με άλλους. Αυτά τα «Cookies» αποθηκεύονται απευθείας από τα 
κοινωνικά δίκτυα, όπως συμβαίνει ιδίως με τα κουμπιά "share" και "like" από τα 
κοινωνικά δίκτυα "Facebook" και "Instagram". Το κοινωνικό δίκτυο που παρέχει 
ένα τέτοιο κουμπί μπορεί να είναι σε θέση να σας αναγνωρίσει, ακόμα και αν δεν 
το χρησιμοποιήσατε κατά την επίσκεψη στο Site. Αυτός ο τύπος κουμπιού 
εφαρμογής μπορεί να επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο κοινωνικό δίκτυο να 
παρακολουθήσει την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, επειδή ο λογαριασμός 
σας στο κοινωνικό δίκτυο ήταν ενεργός στη Συσκευή (ανοιχτής σύνδεση) κατά 
την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με 



τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας και τον τρόπο 
με τον οποίο συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν. 

Αν είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο ενώ περιηγείστε στον 
ιστότοπό μας, τα κουμπιά κοινοποίησης επιτρέπουν τη σύνδεση του 
περιεχομένου που βλέπετε με το λογαριασμό χρήστη σας. 

Σκόπιμο και χρήσιμο θα ήταν να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου 
αυτών των κοινωνικών δικτύων για να μάθετε πώς χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες περιήγησης που μπορούν να αποκτήσουν από αυτά τα κουμπιά, 
ιδιαίτερα για διαφημιστικούς σκοπούς. 
 


