Πολιτική Cookies
1. Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή
όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της
ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας
(όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων).
2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα;
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μόνον cookies που υποστηρίζουν τη βασική της
λειτουργία.
Η ιστοσελίδα τοποθετεί cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:
-

βασικές λειτουργικότητες όπως
o υπόδειξη εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στην ιστοσελίδα ή όχι
(is_user_logged in).
o αποθήκευση της σύνδεσής για ορισμένο χρονικό διάστημα.

3. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies;
Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers) σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies
προκειμένου είτε να διαγράψετε τα cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας
στην ιστοσελίδα ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies
πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η
διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία
χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα).
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φυλλομετρητή σας στους κάτωθι
συνδέσμους:
•

Google Chrome

•

Microsoft Edge

•

Microsoft Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Apple Safari (Mac OS)

•

Apple Safari (iPhone, iPad)

•

Opera

Επιπλέον, αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε
σελίδα που επισκέπτεστε και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.
4. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα cookies;
Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies, καθώς και του τρόπου
αποκλεισμού ή περιορισμού τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:
-

https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies

-

http://www.allaboutcookies.org/

-

https://www.aboutcookies.org/

5. Τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής;
Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν τροποποιηθεί
η χρήση cookies στην ιστοσελίδα και ισχύουσα θα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη
τροποποίηση. Η παρούσα πολιτική αναρτήθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 19/05/2020.
Σημείωση
H ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τις
παραπομπές από την παρούσα πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο
και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία
προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του
ευθύνη.

