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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES
Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η 26/06/2019.

Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies σας παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα
cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς χρήσης τους στο ιστότοπο μας
http://teresa-roberto.com (στο εξής Ιστοχώρος ή Ιστοσελίδα ή Ιστότοπος) .
Τι είναι τα cookies;
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή
σε μια κινητή συσκευή όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Δίνει τη δυνατότητα στον ιστότοπο να
θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως σύνδεση, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και
άλλες προτιμήσεις προβολής) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά
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όποτε επιστρέφετε στον ιστότοπο ή περιηγηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη.
Εκτός όμως από τις πιο πάνω χρήσεις τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την
παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών στο διαδίκτυο ώστε να διαμορφώνεται το προφίλ των
προτιμήσεων τους με σκοπό να τους παρουσιάζονται διαφημίσεις που πιθανό να βρουν δελεαστικές.
Βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ και της Κύπρου,
οι ιστοσελίδες που κάνουν χρήση των cookies θα πρέπει να λαμβάνουν την εκ των προτέρων
συγκατάθεση των χρηστών, αφού πρώτα ενημερώσουν τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα cookies.

Όμως, δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη ισότοπου για οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως
αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μιας
επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί
ο πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή
ο χρήστης να παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.».

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Ποιος είναι ο σκοπός τους; Πόσο καιρό κράτησαν;
Χρησιμοποιούμε cookies όπως:
Cookies που απαιτούνται για τη λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής σας επίσκεψης στην
ιστοσελίδα μας.
Θα τοποθετηθούν μόλις μπείτε στην ιστοσελίδα μας και θα διαρκέσουν κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής σας και λίγες ώρες μετά. Αν θέλετε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το
κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησης.
Με την πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτά τα
cookies στον υπολογιστή σας ή στο διαδίκτυο.
Τα cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς (είτε άμεσα είτε με την βοήθεια τρίτων), τα οποία
θα τοποθετηθούν αφού λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για μια τέτοια τοποθέτηση (θα
εμφανιστεί ένα banner ειδοποίησης που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των
cookies).
Σε περίπτωση συναίνεσής σας, το cookie θα χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες σχετικές με το
μάρκετινγκ, ανάλυση της απόδοσης και της δραστηριότητας του ιστοτόπου μας. Μερικές φορές
μπορούμε να συλλέξουμε τη διεύθυνση IP σας για να προσδιορίσουμε τον αριθμό των μοναδικών
επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και τη γεωγραφική προέλευση των τάσεων των επισκεπτών
και να μην εντοπίσουμε μεμονωμένους επισκέπτες. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται με ην
χρήση των cookies Google μέσω WordPress and Woo-commerce και θα αποθηκευτούν για 90
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ημέρες και μετά θα διαγραφούν ή θα αποπροσωποποιηθούν.
Στον ιστότοπό μας παρέχεται επίσης η ευκαιρία να κάνετε κοινή χρήση κοινωνικών δικτύων από
τις ιστοσελίδες μας σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η χρήση αυτών των γραφικών στοιχείων ή κουμπιών μπορεί να θέτει ένα cookie στη συσκευή
σας για να διευκολύνει τη χρήση της υπηρεσίας σας, να διασφαλίζει την εμφάνιση των
αλληλεπιδράσεών σας με τις ιστοσελίδες σας (π.χ. ιστοσελίδες. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τις
πληροφορίες απορρήτου κάθε πάροχου πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τέτοια υπηρεσία. Οι
πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν μετά από ένα έτος από την τελευταία επίσκεψή σας στον
ιστότοπό μας.
η Εταιρεία μας ελέγχει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης τέτοιων cookies.
Σε περίπτωση που απαιτείται βοήθεια από τρίτους για την ορθή λειτουργία των cookies, για
ανάλυση και στατιστικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη διατηρούν το
ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας ενώ επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για της Εταιρείας
μας.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies τρίτων συνεργατών. Τα cookies αυτού του είδους καθιστούν
δυνατή την εμφάνιση προωθητικού υλικού σε άλλους ιστοχώρους που επισκέπτεται ο χρήστης.
Πληροφορίες που αντλούμε μέσω της τεχνολογίας cookies και παρεμφερούς τεχνολογίας
κοινοποιούνται σε τρίτους στα πλαίσια δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης διαφήμισης που
μπορεί να προβηθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες τρίτων. Προσθέτως, η
σχετική τεχνολογία cookies επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα
χρήστη σε άλλον ιστοχώρο που παρέπεμψε τον χρήστη στον ιστοχώρο μας η αντίστοιχα
σχετίζεται με τη δραστηριότητα χρήστη που ο ιστοχώρος μας παρέπεμψε σε άλλον ιστοχώρο.
Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ασφάλειας (πρόληψη
κυβερνοεπιθέσεων).
Οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των cookies δεν θα
χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό εκτός από αυτό που δηλώνεται

Για ποιο λόγο τα cookies ΔΕΝ χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο;
Δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης όπως η διεύθυνση, ο κωδικός πρόσβασης,
τα δεδομένα πιστωτικών καρτών κλπ., στα cookies που χρησιμοποιούμε.

Πώς να ελέγξετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγξετε και / ή να διαγράψετε τα cookies όπως θέλετε - για λεπτομέρειες, δείτε
aboutcookies.org . Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας
και μπορείτε να ορίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για να αποτρέψετε την
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τοποθέτησή τους. Εάν το κάνετε αυτό, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο
ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και κάποιες υπηρεσίες και
λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.
Μπορείτε εύκολα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας
έναν από τους παρακάτω συνδέσμους: Αποδέχομαι cookies / Απορρίπτω cookies.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους
σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε στον πιο κάτω πίνακα:
Cookie Name

Purpose

Type

_ga _gid _gat

Google Analytics. These third-party cookies are
used to collect information about how visitors Analytical
use the website.

youtube.com

Youtube third party cookies. YouTube collects
user data through videos embedded in
websites, which can then be used to display
targeted advertising to web visitors.

Tells us that you’ve clicked ‘Continue’ in our
EU_COOKIE_LAW_CONSENT cookie popup and you are OK to accept
cookies.
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