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Πολιτική Cookies 

Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούμε 

  

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εφεξής καλούμενος «ο διαδικτυακός τόπος») χρησιμοποιεί 

cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς τον 

χρησιμοποιείτε και να τον κάνουμε πιο λειτουργικό και ασφαλή. 

 

Cookies 

 

Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server του διαδικτυακού τόπου 

στον τερματικό εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής που χρησιμοποιείτε για 

την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Μέσω των cookies συλλέγουμε πληροφορίες για τις 

πρόσφατες επισκέψεις σας στον διαδικτυακό τόπο, το υλικό που είδατε κατά την επίσκεψή 

σας, καθώς και τις επιλογές σας ως προς τη γλώσσα και την ενηλικότητά σας. Κάποιες από 

αυτές τις πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Τις υπόλοιπες 

τις αξιολογούμε, ώστε να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και να 

τον κάνουμε πιο λειτουργικό. 

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε 

 

Λειτουργικά cookies  

 

Στον διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιούμε μόνο λειτουργικά cookies. Eίναι απαραίτητα 

προκειμένου να λειτουργεί σωστά, καθώς διασφαλίζουν ότι οι επιθυμητές πληροφορίες (π.χ. 

για την επιλογή γλώσσας ή για τη δήλωση της ενηλικότητας του χρήστη) εμφανίζονται με 

ταχύτητα και ακρίβεια κάθε φορά που τον επισκέπτεστε. Αυτά τα cookies διαγράφονται 

αυτόματα, μόλις κλείσετε τον περιηγητή ιστού σας (browser). 

 

Cookies τρίτων μερών  

 

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί Google Analytics cookies. Ανήκουν στην κατηγορία 

cookies τρίτων μερών (third party cookies) και αποθηκεύονται σε όλους τους επισκέπτες του 

διαδικτυακού τόπου. Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε 

τον διαδικτυακό τόπο και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την πολιτική χρήσης 

της Google. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, 

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου, την 

προέλευσή τους και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα σε αυτόν. Χρησιμοποιούμε τις 

πληροφορίες για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο.    
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Λοιπές τεχνολογίες  

 

Κάθε φορά που εισέρχεστε στον διαδικτυακό μας τόπο, συλλέγουμε πληροφορίες για τη 

διεύθυνση IP (ο αριθμός που αποδίδεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεται στο 

διαδίκτυο), την ώρα εισόδου σας, τη διεύθυνση URL, το είδος και τις ρυθμίσεις του περιηγητή 

ιστού σας. Τις πληροφορίες αυτές αξιολογούμε για να προστατεύσουμε τον διαδικτυακό 

τόπο από πιθανές επιθέσεις και να τον κάνουμε πιο ασφαλή. Διατηρούμε τις πληροφορίες 

αυτές για ένα (1) έτος. 

 

Μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μέσω αυτών; 

 

Οι τεχνολογίες αυτές δεν μας αποκαλύπτουν πληροφορίες για τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Δεν θα συνδυάσουμε ποτέ αυτές τις πληροφορίες με άλλα στοιχεία, προκειμένου να 

δημιουργήσουμε το προφίλ σας ή να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά σας, ούτε θα τις 

μοιραστούμε με τρίτους, παρά μόνο μετά από αίτημα των δικαστικών αρχών, για τη 

διερεύνηση αδικημάτων. 

 

Είναι η χρήση τους αναγκαία; 

 

Η χρήση τόσο των λειτουργικών cookies όσο και των λοιπών τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούμε είναι αναγκαία για την περιήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. 

 

Η χρήση των Google Analytics cookies μας βοηθά να κάνουμε τον διαδικτυακό τόπο πιο 

λειτουργικό. Εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των Google Analytics cookies μπορείτε να 

περιηγηθείτε χωρίς αυτήν, επιλέγοντας «ΔΙΑΦΩΝΩ» στο αναδυόμενο παράθυρο, κατά την 

είσοδό σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Εάν συμφωνήσατε με τη χρήση τους, αλλά αλλάξατε 

γνώμη, μπορείτε να τα διαγράψτε, ακολουθώντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού σας 

(browser). 

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

 

Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες, εάν θεωρείτε ότι με τη χρήση τους 

μπορούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 

παρέχοντάς μας τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες για την ψηφιακή σας 

ταυτοποίηση και ζητώντας: 

 Να πάρετε αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν. 

 Να τις διορθώσουμε ή να τις συμπληρώσουμε. 

 Να τις διαγράψουμε. 

 Να περιορίσουμε την επεξεργασία τους. 

 Να σταματήσουμε να τις χρησιμοποιούμε. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ως άνω δικαιώματα και την άσκησή τους, 

συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων.  

 

Θα ικανοποιήσουμε τα δικαιώματά σας, μόνο εάν μπορέσουμε να σας ταυτοποιήσουμε 

ψηφιακά και δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. 

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας; 

 

Για να υποβάλλετε το αίτημά σας ή οποιαδήποτε απορία σχετική με τη χρήση αυτών των 

τεχνολογιών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας: 

 

Διεύθυνση: Ίδρυμα Λαμπράκη, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Οδός 

Αναγνωστοπούλου 5, Τ.Κ. 106 73, Αθήνα. 

Τηλέφωνο: +30 210 3626150. 

Φαξ: +30 210 3390119. 

E–mail: info@lrf.gr. 

   

Εάν θεωρείτε ότι επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε με τη χρήση αυτών 

των τεχνολογιών αντίθετα στο νόμο, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

 

Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 

Τηλέφωνο: +30 210 6475600. 

Φαξ: +30 210 6475628. 

Ε-mail: complaints@dpa.gr. 
 

https://www.karelia.gr/politiki-aporritoy/
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