
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ COOKIES – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η πολιτική απορρήτου µας εξηγεί τις αρχές µας όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την 
αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτή η πολιτική εξηγεί συγκεκριµένα τον τρόπο µε τον οποίο 

εφαρµόζουµε τα cookies, καθώς και τις επιλογές που πρέπει να µπορείτε να τα διαχειρίζεστε. 

Χρησιµοποιούµε τα cookies για την εξατοµίκευση περιεχοµένου και διαφηµίσεων, για την παροχή των 
λειτουργιών  στα  κοινωνικά  δίκτυα  και  για  την  ανάλυση  της  επισκεψιµότητας  του  ιστότοπού  µας.  Επίσης, 
µοιραζόµαστε τις πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του ιστοτόπου µας εκ µέρους σας, µε τα κοινωνικά µας µέσα, 
µε τους συνεργάτες µας για τις διαφηµίσεις και τα αναλυτικά στοιχεία, οι οποίοι µπορούν να τα συνδυάσουν µε 
άλλες πληροφορίες που τους έχετε παράσχει, ή που έχουν συλλέξει µέσω της χρήσης των υπηρεσιών τους από 
εσάς. 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ COOKIES ΜΑΣ ΕΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα cookie αποτελούνται από κοµµάτια κώδικα προγράµµατος, που είναι εγκατεστηµένα στο πρόγραµµα 
περιήγησης  που  µας  βοηθούν  να  σας  παρέχουµε  τις  υπηρεσίες  σύµφωνα  µε  τον  σκοπό  που  περιγράφεται. 
Ορισµένοι  από  τους  σκοπούς  για  τους  οποίους  εγκαθίστανται  τα  cookies,  ενδέχεται  επίσης  να  απαιτούν  τη 
συγκατάθεσή σας. 

Οταν  η  εγκατάσταση  των  cookies  βασίζεται  στη  συγκατάθεση,  η  συγκατάθεση  αυτή  µπορεί  να  αποσυρθεί 
ελεύθερα ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε τις οδηγίες που ορίζονται στο παρόν έγγραφο. 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί διαφορετικούς τύπους των cookies. Ορισµένα cookies ορίζονται από υπηρεσίες 
τρίτων που εµφανίζονται στον ιστότοπό µας. 

Η δήλωση αυτή εκπονήθηκε βάσει διαφόρων νοµοθετικών διατάξεων, συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων 13 και 
14 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 
– Γενικός Κανονισµός για την προστασία των δεδοµένων – και Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου – Οδηγία για το ηλεκτρονικό απόρρητο. 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

“Εφαρµογή” το µέσο µε το οποίο συλλέγονται και επεξεργάζονται τα 
προσωπικά δεδοµένα του χρήστη. 

“Αυθεντικοποίηση”  cookies,  για  την  αναγνώριση  του  χρήστη  µετά  τη  σύνδεση, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης. 

“Cookies” To cookie είναι ένα µικρό κοµµάτι δεδοµένων που ένας 
ιστότοπος  ζητά  από  το  πρόγραµµα  περιήγησής  σας,  για  να 
αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα 
cookie επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να "θυµάται" τις ενέργειες ή 
τις προτιµήσεις σας µε την πάροδο του χρόνου. 
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“Ελεγκτής” ή “Ελεγκτής 
δεδοµένων”

εκπροσωπεί το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή, 
οργανισµό  ή  άλλο  φορέα  που  µόνο  του  ή  µαζί  µε  άλλους, 
καθορίζει  τους  σκοπούς  και  τα  µέσα  για  την  επεξεργασία  των 
προσωπικών  δεδοµένων,  εάν  οι  σκοποί  και  τα  µέσα  αυτής  της 
επεξεργασίας  καθορίζονται  από  το  δίκαιο  της  Ενωσης  ή  των 
κρατών µελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια 
για  τον  διορισµό  του  µπορούν  να  προβλέπονται  από  το  δίκαιο 
της Ενωσης ή από τα κράτη µέλη. 

“Υποκείµενο δεδοµένων” σηµαίνει ένα φυσικό πρόσωπο µε το οποίο σχετίζονται τα 
προσωπικά δεδοµένα. 

“Ευρωπαϊκή Ενωση (ή ΕΕ)” εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά,  όλες  οι  αναφορές  σε  αυτό  το 
έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, περιλαµβάνουν όλα τα 
τρέχοντα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 

“Cookies πρώτης σελίδας” είναι  τα  cookies  που  ορίζονται  από  τον  διακοµιστή  ιστού  της 
σελίδας που επισκέπτεται και µοιράζονται τον ίδιο τοµέα. 

“Εξισορρόπηση φορτίου” µε cookies, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

“Επίµονο (µόνιµο) cookie” το cookie που παραµένει στον υπολογιστή/συσκευή του χρήστη 
για την προκαθορισµένη χρονική περίοδο. 

“Προσωπικά δεδοµένα (ή δεδοµένα)” αντιπροσωπεύουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται µε ένα 
ταυτοποιηµένο ή αναγνωρίσιµο φυσικό πρόσωπο ("υποκείµενο 
δεδοµένων"), ένα αναγνωρίσιµο φυσικό πρόσωπο που µπορεί να 
ταυτοποιηθεί άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µε αναφορά σε ένα 
αναγνωριστικό  όπως  όνοµα,  αριθµό  ταυτοποίησης,  δεδοµένα 
τοποθεσίας,  αναγνωριστικό  δικτύου  ή  έναν  ή  περισσότερους 
παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, 
διανοητική, οικονοµική , την πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου. 

“Επεξεργαστής”  σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή, οργανισµό 
ή  άλλο  φορέα  που  επεξεργάζεται  τα  προσωπικά  δεδοµένα  για 
λογαριασµό του υπευθύνου επεξεργασίας. 

“Υπηρεσία(ες)” σηµαίνει την υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την εφαρµογή 
όπως περιγράφεται σε ορισµένους Ορους και Προϋποθέσεις σε 
αυτόν τον ιστότοπο. 

“Cookie συνεδρίας” το  cookie,  το  οποίο  διαγράφεται  όταν  ο  χρήστης  κλείσει  το 
πρόγραµµα περιήγησης. 
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2. COOKIES 

2.1.Τα cookies που χρησιµοποιούµε  

2.1.1.Αυτή η εφαρµογή χρησιµοποιεί (α) τα Cookies για εισαγωγή του χρήστη, (β) τα Cookies για έλεγχο 
ταυτότητας, (c) τα Cookies ασφαλείας που στοχεύουν τους χρήστες, (δ) τα Cookies για 

“Cookies των τρίτων” αντιπροσωπεύουν τα cookies που αποθηκεύονται από άλλο 

τοµέα  στον  τοµέα  της  σελίδας  που  επισκέπτεστε. Αυτό  µπορεί 
να  συµβεί  όταν  µια  ιστοσελίδα  αναφέρεται  σε  κάποιο  αρχείο, 
όπως το JavaScript, που βρίσκεται εκτός του τοµέα της. 

“Cookies των τρίτων µερών που 
περιλαµβάνουν µοιρασµένο 
περιεχόµενο” 

τα  cookies  για  κοινή  χρήση  περιεχοµένου  για  εγγεγραµµένα 

µέλη κοινωνικού δικτύου.

“Δεδοµένα περί χρήσης” σηµαίνει  πληροφορίες  που  συλλέγονται  αυτόµατα  µέσω  αυτής 
της Εφαρµογής (ή µέσω υπηρεσιών τρίτων που χρησιµοποιούν 
αυτήν την εφαρµογή), οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν: 
Διευθύνσεις IP ή ονόµατα τοµέων υπολογιστών που 
χρησιµοποιούνται  από  χρήστες  που  χρησιµοποιούν  αυτήν  την 
εφαρµογή,  URI  (URL  –  Unique  Resource  Identifier),  χρόνος 
αιτήµατος, µέθοδος αποστολής αιτηµάτων στον διακοµιστή, 
µέγεθος αρχείου που ελήφθη ως απόκριση, αριθµητικός κωδικός 
που δείχνει την κατάσταση απόκρισης του διακοµιστή (επιτυχές 
αποτέλεσµα, σφάλµα, κλπ.), χώρα προέλευσης, χαρακτηριστικά 
του  προγράµµατος  περιήγησης  και  λειτουργικού  συστήµατος 
που χρησιµοποιεί ο Χρήστης, διάφορες λεπτοµέρειες του 
χρόνου  ανά  επίσκεψη  (π.χ.  χρόνος  που  αφιερώνεται  σε  κάθε 
σελίδα  εντός  της  εφαρµογής)  και  λεπτοµέρειες  της  διαδροµής 
που  ακολουθείται  στην  εφαρµογή  µε  ειδική  ειδοποίηση  για  τη 
σειρά  των  σελίδων  που  επισκέφτηκαν  και  άλλες  παραµέτρους 
σχετικά  µε  το  λειτουργικό  σύστηµα  της  συσκευής  ή/και  το 
περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη. 

“Χρήστης” το άτοµο που χρησιµοποιεί αυτήν την εφαρµογή που, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά, ταιριάζει µε το Υποκείµενο Δεδοµένων. 

“ Ασφάλεια προσανατολισµένη στον 
χρήστη ” 

τα cookies, τα οποία χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό 
κατάχρησης του ελέγχου ταυτότητας, για περιορισµένη µόνιµη 
διάρκεια. 

“Εισαγωγή του χρήστη” τα cookies (αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης), όπως τα 
cookies του τρίτου µέρους, για την παρακολούθηση εισαγωγής 
του  χρήστη  κατά  τη  συµπλήρωση  των  διαδικτυακών  φορµών, 
καλαθιών αγορών κλπ., κατά τη διάρκεια της περιόδου 
σύνδεσης,  ή  επίµονων  cookies  που  σε  ορισµένες  περιπτώσεις 
περιορίζονται σε µερικές ώρες. 

“Προσαρµογή της διεπαφής χρήστη” τα cookies όπως γλώσσα ή ρυθµίσεις της γραµµατοσειράς, κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίας (ή λίγο περισσότερο)
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εξισορρόπηση φορτίου, (ε) τα Cookies για προσαρµογή της διεπαφής χρήστη και (ζ) τα Cookies για 
κοινωνική ανταλλαγή περιεχοµένου των τρίτων. Σύµφωνα µε τον συµβουλευτικό φορέα προστασίας 
των δεδοµένων WP29 της ΕΕ, αυτά τα Cookies εξαιρούνται από τη συγκατάθεση του χρήστη. 

2.1.2.Αυτή η εφαρµογή χρησιµοποιεί τα cookies για την αποθήκευση των ρυθµίσεων περιήγησης και για τη 
βελτιστοποίηση της εµπειρίας περιήγησης του χρήστη.  Αυτά τα cookies περιλαµβάνουν, για 
παράδειγµα, αυτά που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό προτιµήσεων γλώσσας ή νοµίσµατος ή 
για τη διαχείριση στατιστικών πρώτου µέρους απευθείας από τον Ελεγκτή.  

2.1.3. Τεχνικά cookies και Cookies εξυπηρετούν ενοποιηµένους στατιστικούς σκοπούς. Αυτή η εφαρµογή 
χρησιµοποιεί  τα  cookies  για  την  αποθήκευση  των  περιόδων  σύνδεσης  των  χρηστών  και  για  την 
εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία αυτής της 
εφαρµογής, για παράδειγµα, σε σχέση µε τη διανοµή της κυκλοφορίας. 

2.1.4. Σκοπός και περιγραφή: 

2.1.5.Ακολουθούν παραδείγµατα cookies που ορίζουµε µε εξηγήσεις για τον σκοπό τους. Σηµειώστε ότι αυτή 
δεν είναι µια πλήρης λίστα, αλλά δίνεται για σκοπούς παρουσίασης.  

Σκοπός Περιγραφή

Απόδοση Αυτή  η  εφαρµογή  δηµιουργείται  χρησιµοποιώντας  τις  κοινές 
πλατφόρµες  Διαδικτύου.  Αυτές  έχουν  ενσωµατωµένα  cookies 
που βοηθούν σε ζητήµατα συµβατότητας (π.χ. για να 
προσδιορίσετε τον τύπο του προγράµµατος περιήγησης) και 
βελτιώνουν την απόδοση (π.χ. ταχύτερη φόρτωση 
περιεχοµένου). 

Ασφάλεια Εάν εγγραφείτε για πρόσβαση σε µια περιορισµένη περιοχή, τα 
cookies µας διασφαλίζουν ότι η συσκευή σας έχει καταχωριστεί 
κατά την επίσκεψή σας. Θα χρειαστείτε ένα όνοµα χρήστη και 
έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε περιορισµένες 
περιοχές.  

Λειτουργικά (τεχνικά) Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυµάται τις επιλογές 
σας  (όπως  το  όνοµα  χρήστη,  τη  γλώσσα  ή  την  περιοχή  στην 
οποία  βρίσκεστε)  και  παρέχει  τις  βελτιωµένες,  πιο  προσωπικές 
δυνατότητες. Αυτά τα cookies µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για να θυµούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει 
στο µέγεθος του κειµένου, των γραµµατοσειρών και άλλων 
τµηµάτων ιστοσελίδων που µπορείτε να προσαρµόσετε.  

Αναλυτικά Χρησιµοποιούµε διάφορα εργαλεία ανάλυσης των τρίτων, για να 
µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε πώς ένας επισκέπτης 
ιστότοπου  χρησιµοποιεί  τον  ιστότοπό  µας. Αυτό  µας  επιτρέπει 
να  βελτιώσουµε  την  ποιότητα  και  το  περιεχόµενο  για  σάς.  Τα 
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία καλύπτουν τα στοιχεία, 
όπως ο συνολικός αριθµός επισκέψεων ή προβολών σελίδας και 
οδηγούν στον ιστότοπό µας.
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2.2. Τα cookies δεν θα χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό από αυτόν που αναφέρεται εδώ. 

3. ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ COOKIES  

3.1. Ορισµένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω, συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε ανώνυµη 
και ενοποιηµένη µορφή και ενδέχεται να µην απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη, ή να διαχειρίζονται 
απευθείας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανάλογα µε τον τρόπο που περιγράφονται – χωρίς τη βοήθεια 
τρίτων. 

3.2. Εάν κάποιες Υπηρεσίες που διαχειρίζονται εκ µέρους των τρίτων, παρατίθενται παρακάτω µεταξύ των 
εργαλείων, ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση συνηθειών περιήγησης – εκτός από τις 
πληροφορίες που παρέχονται εδώ και χωρίς τη γνώση του Ελεγκτή. Σας παρακαλούµε όπως ανατρέξτε στην 
πολιτική απορρήτου των αναφερόµενων υπηρεσιών για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες. 

Cookies  Περιγραφή και σκοπός Τύπος 

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE Αναλυτικά. Cookie πρώτου 
µέρους.

OAGEO Πληροφορίες περί  
γεω-τοποθεσίας.  
Λειτουργικότητα και απόδοση. 

Cookie τρίτου 
µέρους. 

_gat Αναλυτικά. Cookie τρίτου 
µέρους. 

_ga Αναλυτικά. Cookie τρίτου 
µέρους. 

_gid Αναλυτικά. Cookie τρίτου 
µέρους. 

_utma Αναλυτικά. Cookie τρίτου 
µέρους. 

_utmc  
_utmb 

Αναλυτικά. Cookie τρίτου 
µέρους. 

_utmz Αναλυτικά. Cookie τρίτου 
µέρους. 

LAYOUT_COOKIE Απόδοση. Cookie πρώτου 
µέρους. 

splash_i Λειτουργικά. Cookie πρώτου 
µέρους.
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(i) Ανάλυση. Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται σε αυτήν την ενότητα, µας επιτρέπουν να 
παρακολουθούµε και να αναλύουµε την κίνηση στο Διαδίκτυο και µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς των χρηστών. 

(a) Google Analytics (Google INC.)  
Το  Google Analytics  είναι  µια  υπηρεσία  ανάλυσης  ιστού  που  παρέχεται  από  την  εταιρεία  Google  Inc. 
(„Google“).  Η  Google  χρησιµοποιεί  τις  πληροφορίες  που  συλλέγονται  για  να  παρακολουθεί  και  να 
ελέγχει τη χρήση αυτής της εφαρµογής, να προετοιµάζει αναφορές σχετικά µε τις δραστηριότητές της και 
να τις κοινοποιεί σε άλλες υπηρεσίες της Google. 
Η Google µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται, για να προσαρµόσει τα 
συµφραζόµενα και να εξατοµικεύσει τις δικές της διαφηµίσεις του δικού της διαφηµιστικού δικτύου. 

Συλλέγονται προσωπικά δεδοµένα: Cookies και πληροφορίες για τη χρήση. 
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ 
Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Google Analytics µεταβαίνοντας στη διεύθυνση 
www.google.com/settings/ads ή https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  
Πολιτική απορρήτου - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

(ii) Διαφήµιση. Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει τη χρήση των δεδοµένων του χρήστη για 
διαφηµιστικούς σκοπούς επικοινωνίας, που εµφανίζονται µε τη µορφή πανό και άλλων διαφηµίσεων 
σε αυτήν την εφαρµογή. 

(a) Revive πλατφόρµα για τοποθέτηση της διαφηµίσεων 
Revive  Platforma  είναι  ένας  διακοµιστής  ανοιχτού  κώδικα  που  διαχειρίζεται  εκ  µέρους  µιας  µη 
κερδοσκοπικής εταιρείας που ονοµάζεται Revive Software and Services BV. Αυτήν την πλατφόρµα 
χρησιµοποιούµε για να τοποθετήσουµε τις εσωτερικές µας διαφηµίσεις. 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  µε  την  πλατφόρµα  Revive  και  το  GDPR  (General  Data 
Protection Regulations – Γενικοί κανονισµοί προστασίας δεδοµένων) - https://www.revive-
adserver.com/privacy/gdpr/ και https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/ 

4. ΠΩΣ  ΝΑ  ΔΩΣΕΤΕ  Ή  ΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ  ΤΗ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ COOKIES  

4.1. ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ  ΑΥΤΟ  ΠΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ,  Ο  ΧΡΗΣΤΗΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ COOKIE ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ – ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ COOKIES. 

4.2. Μέσω  των  ρυθµίσεων  του  προγράµµατος  περιήγησης,  είναι  δυνατή  η  διαγραφή  των  cookies  που  έχουν 
εγκατασταθεί  στο  παρελθόν,  συµπεριλαµβανοµένων  των  cookies  που  ενδέχεται  να  έχουν  διατηρήσει  την 
αρχική συγκατάθεση για την εγκατάσταση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο. 

4.3. Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα cookies, δείτε τις λεπτοµέρειες στο aboutcookies.org. Ο 
χρήστης µπορεί να διαγράψει όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας και µπορεί να ορίσει 
τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης, για να αποτρέψει τον ορισµό τους. Εάν το κάνετε, ίσως χρειαστεί 
να προσαρµόσετε χειροκίνητα ορισµένες ρυθµίσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποιο ιστότοπο, όπως και 
ορισµένες υπηρεσίες και δυνατότητες ενδέχεται να µην λειτουργούν.  

4.4. Σε  σχέση  µε  τα  cookies  που  εγκαθίστανται  από  τα  τρίτα  µέρη,  οι  χρήστες  µπορούν  να  διαχειριστούν  τις 
προτιµήσεις  τους  και  να  ανακαλέσουν  τη  συγκατάθεσή  τους,  κάνοντας  κλικ  στο  σύνδεσµο  κατάργησης 
εγγραφής  (εάν  παρέχεται),  χρησιµοποιώντας  τα  µέσα  που  παρέχονται  στην  πολιτική  απορρήτου  τρίτων  ή 
επικοινωνώντας µε το τρίτο µέρος. 

4.5. Επειδή η εγκατάσταση των cookies των τρίτων µερών και άλλων συστηµάτων παρακολούθησης µέσω των 
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Υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται σε αυτήν την εφαρµογή δεν µπορεί να ελεγχθεί τεχνικά από τον Ελεγκτή, 
θεωρούνται ενδεικτικές οι τυχόν ειδικές αναφορές σε Cookies και συστήµατα παρακολούθησης που έχουν 
οριστεί από τρίτους. Προκειµένου να λάβει πλήρεις πληροφορίες, οι Χρήστες πρέπει να εξοικειωθούν µε την 
πολιτική απορρήτου για τις σχετικές υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. 

4.6. Λόγω  της  πολυπλοκότητας  του  εντοπισµού  τεχνολογιών  που  βασίζονται  σε  cookies,  αυτή  η  εφαρµογή 
ενθαρρύνει τους χρήστες να επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων, εάν επιθυµούν να 
λάβουν τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των Cookies.  

**** 

Επαφή µε τον ελεγκτή 

Dating Factory  
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 
6300 Zug, Ελβετία, 
+1 (661) 451-1077 
legal@datingfactory.com 

Η τελευταία δήλωση περί των cookies ενηµερώθηκε στις [04/05/2020] 
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