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Αντικείμενο της Πολιτικής Cookies 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΓΑΝΩΣΙΣ ΟΕ», που εδρεύει στο Ιερού Λόχου & Βυζαντίου 
11, (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία») εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου σας 
κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο www.steganosis.gr  (εφεξής ως «Ιστότοπος»). Στο 
πλαίσιο αυτό, δυνάμει της παρούσας Πολιτικής επιθυμούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες 
σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά και 
τον τρόπο χρήσης τους από την Εταιρεία. 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο ιστότοπο συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων 
από την Εταιρεία και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, στην Πολιτική Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα Ιστότοπο. 

Έννοια 

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο 
περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ο.κ.) του χρήστη, που επισκέπτεται 
έναν ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος απομνημονεύει τις ενέργειες και τις 
προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις 
απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις 
αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή όταν περιηγείστε από μια σελίδα του σε 
άλλη. Τα cookies σας βοηθούν να πλοηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό προς 
τον χρήστη. 

Τύποι cookies   
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Cookies:  

A. Τα προσωρινά cookies (cookies συνεδρίας, session cookies) τα οποία διαγράφονται 
αμέσως μετά το πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του 
φυλλομετρητή «browser»,  

B. Τα μόνιμα cookies(persistent cookies), τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης 
για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε. 

http://www.steganosis.gr/
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Χρήση cookies  
Κάθε είδος cookies που χρησιμοποιούμε εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Όταν 
επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, είναι δυνατό να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies: 

Είδη και Χρήση cookies από τον παρόν δικτυακό τόπο 

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τους κάτωθι τύπους cookies: 

Α. Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή 
λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις 
λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για 
τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών 
του ιστοτόπου. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CookieConsent HTTP 1 year Stores the user's cookie 

consent state for the 

current domain 

 

Β. Cookies: Λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στον ιστότοπο να 
απομνημονεύει τις επιλογές που κάνετε (π.χ. γλώσσα) και παρέχουν βελτιωμένες 
δυνατότητες. Η εγκατάσταση των Cookies αυτών γίνεται μόνο αφού χορηγήσετε τη 
συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Cookie_notice_acc

epted 

 1 month to check if cookies can 

be placed 

 

Γ. Cookies διαφημίσεων (τρίτων μερών): Πληροφορίες που αντλούνται μέσω της τεχνολογίας 
cookies κοινοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης 
διαφήμισης που μπορεί να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες 
τρίτων. Προσθέτως, η σχετική τεχνολογία cookies επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με την 
δραστηριότητα χρήστη σε άλλον ιστότοπο που παρέπεμψε τον χρήστη στους ιστοτόπους 
μας. Η εγκατάσταση των Cookies αυτών γίνεται μόνο αφού χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1P_JAR cookie Third party 

cookie 

It ends 30 days after 

the end of the session 

Set by Google. This group 

sets a unique ID to 

remember your 

preferences and other 

information such as 

website statistics and 

track conversion rates.  
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CONSENT 

 

Third party 

cookie 

It ends 24 months 

after the end of the 

session 

YouTube (Google) uses it 

to store the approval for 

the use of third party 

content in frames - 

google.com/policies/priva

cy Third Party Persistent. 

NID 

 

Third party 

cookie 

5 months Cookie from DoubleClick, 

part of Google Analytics. 

Used to make ads more 

attractive. 

_fbp Third party 

cookie 

3 months Facebook cookie to store 

and track visits across 

websites. 

Δ. Cookies ανάλυσης (τρίτων μερών) και άλλες τεχνολογίες: Τα cookies αυτά συλλέγουν 
στοιχεία για τον χρήστη του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 
του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου, τη 
μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο κ.ο.κ. 
Η εγκατάσταση των Cookies αυτών γίνεται μόνο αφού χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

GOOGLE 

ANALYTICS _GA 

HTTP 2 YEARS Registers a unique ID that 

is used to generate 

statistical data on how the 

visitor uses the website. 

_gat HTTP 1 day Used by Google Analytics 

to throttle request rate 

_gat_UA-

122334577-1 

First Party 

Cookie 

1 minutes Used by Google Analytics. 

It's the first party cookie 

for "Conversion Linker" 

functionality - it takes 

information in ad clicks 

and stores it in a first-

party cookie so that 

conversions can be 

attributed outside the 

landing page. 
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_ga 

 

First Party 

Cookie 

2 years This cookie is set by 

Google Analytics during 

the first visit. If the cookie 

has been deleted, a new 

cookie will be placed with 

a new unique ID. Google 

Analytics is a web analysis 

service provided by 

Google Inc. The unique ID 

in this cookie is used by 

Google Analytics to 

determine the 

authenticity of the visit. 

ANID Third party 

cookie 

1 year This cookie from Google 

Analytics links your 

activities on other devices 

you have previously 

logged into using your 

Google account. Based on 

this, the ads you see on 

your devices are 

coordinated and 

conversion events are 

measured. 

_gcl_au First Party 

Cookie 

3 months It's the first party cookie 

for "Conversion Linker" 

functionality - it takes 

information in ad clicks 

and stores it in a first-

party cookie so that 

conversions can be 

attributed outside the 

landing page. 

_gid First Party 

Cookie 

24 hours his cookie is set by Google 

Analytics during the first 

visit. If the cookie has 

been deleted, a new 

cookie will be placed with 

a new unique ID. Google 

Analytics is a web analysis 

service provided by 

Google Inc. The cookie is 

updated with each visit. 

The unique ID in this 

cookie is used by Google 



 

 

Σελίδα 5 από 6 

 

Analytics to determine 

the authenticity of the 

visit. 

 

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies 

Μπορείτε πάντοτε να τροποποιήσετε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης για να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση cookies ή για να απορρίπτετε τη χρήση cookies. 
Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπετε τη χρήση cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
ενδέχεται να μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές.  

Παράλληλα μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον 
φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων τύπων 
cookies είτε την άρνηση τήρησης τους. 

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies στον υπολογιστή 
ή σε άλλη συσκευή σας ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του 
φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε είτε να σας προειδοποιεί για 
τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ιστοσελίδων είτε να μην επιτρέπει την 
αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.  

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης, 
χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους: 

● Internet Explorer 

● Mozilla Firefox 

● Google Chrome 

● Safari 

● Opera 

● Adobe (flashcookies) 

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους αποκλεισμού ή περιορισμού, 
μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.  

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας για τη χρήση cookies μέσω του ακόλουθου 
υπερ-συνδέσμου: Ρυθμίσεις Cookies. 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την 
άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την      Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παρόντα Ιστότοπο. 

https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
http://www.allaboutcookies.org/
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Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies 

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies κατά καιρούς για λόγους 
συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και 
υπηρεσιών της. Επικαιροποιήμενες εκδόσεις της παρούσας, θα αναρτώνται στον παρόντα 
ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα 
επικαιροποιημένη έκδοση. 

Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέμβριος 2020 


