ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (εφεξής «εταιρία») έχει ως στόχο να κάνει την online εμπειρία σας και την
αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα www.deddie.gr (εφεξής «ιστοσελίδα») όσο το δυνατόν
πιο σαφή και διαφανή. Υπό το πνεύμα αυτό, η παρούσα πολιτική για τα cookies (εφεξής
«Πολιτική») παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη χρήση των cookies.
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;
Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»),
όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της
ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη.
Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ.
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες
οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης. Βασική τους λειτουργία είναι να
διευκολύνουν την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.
2. ΠΟΙΑ COOKIES ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;
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3. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES;
3.1. Απολύτως αναγκαία cookies
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για την ορθή λειτουργία
της ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες του, όπως π.χ. πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Όλες οι προτιμήσεις και
ρυθμίσεις σας που αποθηκεύονται στα cookies (όπως π.χ. χώρα, πληροφορίες σύνδεσης,
ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης κ.λπ) δεν δύνανται να αναγνωρίζουν την ατομική σας
ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της
ιστοσελίδας μας.
3.2. Cookies Επίδοσης, Ανάλυσης και Έρευνας
Πρόκειται για cookies που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της
λειτουργικότητάς της. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν για παράδειγμα να διαπιστώσουμε τη
συχνότητα της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, δίνοντάς μας πληροφορίες π.χ. για τον
αριθμό των ατόμων που την επισκέπτονται, αλλά και επιστρέφουν σε αυτόν, τον αριθμό
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επισκέψεων σε κάποια από τις σελίδες, τη σειρά αυτών των επισκέψεων, τις λέξεις που
χρησιμοποιούνται στο πεδίο της αναζήτησης, τη τοποθεσία του χρήστη κ.λπ. Επιπλέον, αυτά
τα cookies καταγράφουν τις κινήσεις, τα «κλικ» και τη κύλιση του ποντικιού σας κατά την
περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
3.3. Cookies Λειτουργικότητας
Πρόκειται για cookies που επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να «θυμάται» τις επιλογές σας,
ώστε να σας παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Επιπλέον, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, όταν επιλέγετε κάποια από τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας, όπως π.χ.
η κοινοποίηση («share») περιεχομένου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η προβολή ενός
βίντεο. Λάβετε υπόψη σας ότι η μη αποδοχή αυτών των cookies μπορεί να επηρεάσει την
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να περιορίσει τις δυνατότητές της.
3.4. Cookies Ασφάλειας
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση, υποστήριξη και βελτίωση των
μηχανισμών ασφαλείας της ιστοσελίδας μας, ούτως ώστε να ανιχνεύεται τυχόν κακόβουλη
δραστηριότητα και παραβιάσεις των όρων χρήσης του.
4. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES;
Πέραν των cookies που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και
των cookies ασφάλειας, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να εξαιρεθείτε από τη
χρήση των λοιπών cookies επιλέγοντας «απενεργοποιημένο» στις αντίστοιχες ανωτέρω
κατηγορίες των cookies. Λάβετε επιπλέον υπόψη σας ότι μπορείτε να διαγράψετε όλα τα
cookies που έχουν αποθηκευθεί στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή
σας, καθώς και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές, ώστε να αποτρέπουν την
αποθήκευσή τους. Αν το κάνετε αυτό ωστόσο ενδεχομένως να χρειάζεται να προσαρμόζετε
χειροκίνητα μερικές προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεσθε το διαδικτυακό μας τόπο, ενώ
ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητές του ενδέχεται να μη λειτουργούν.
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα
σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να
προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω
ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της
Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.
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