
Πολιτική Χρήσης Cookies 
 
Τι είναι τα cookies; 
 
Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον 
υπολογιστή σας όταν την επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις 
ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να τις 
εισάγετε κάθε φορά που την επισκέπτεστε. 

 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε cookies;  

Tα cookies χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για 

την απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για 

να υπολογιστεί ο αριθμός των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να διευκολύνει τον χρήστη να 

εγγραφεί σε υπηρεσίες και για να προστατευθούν τα δεδομένα του. 

 

Είδη cookies του ephone.gr 

Τα είδη cookies που χρησιμοποιεί το ePhone είναι τα εξής: 

Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies επιτρέπουν την 
περιήγηση  στον ιστότοπο για την χρήση λειτουργιών του και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες 
οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους διαφήμισης ή ταυτοποίησης. Ο λόγος 
χρήσης τους είναι για να θυμόμαστε πληροφορίες που έχετε εισάγει σε φόρμες ή για να 
αναγνωρίσουμε την είσοδό σας στο Customer Portal του ePhone. Η αποδοχή αυτών των 
cookies είναι απολύτως απαραίτητη για την χρήση της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά δεν 
μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή περιήγηση  και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας. 

Cookies Επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση 
της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως σελίδες που επισκεφθήκατε κι αν υπήρξε οποιοδήποτε 
σφάλμα στην περιήγησή σας. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν προσωποποιημένες 
πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και 
της αποδοτικότητάς της. 

Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών ή για να θυμόμαστε ρυθμίσεις σχετικές με την επίσκεψή σας, όπως για το αν 
έχετε κάνει logged in στην ιστοσελίδα μας ή αν έχετε επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα από 
αυτήν την συσκευή. 

Cookies Στόχευσης / Διαφήμισης: Τα cookies αυτά προέρχονται από τρίτους service 
providers και αφορούν λειτουργικότητες (ή λειτουργίες), όπως like και share buttons. Τα 
cookies αυτά συνδέουν το site μας με social media, όπως facebook, LinkedIn κ.α., τα οποία 
μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και να σας 
παρουσιάσουν στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες. Τέλος, τα cookies αυτά 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της καμπάνιας ή προσφοράς και τον καθορισμό των 
ηλεκτρονικών καναλιών marketing και συνεργατών που σας προώθησαν στο site μας. 



Πώς μπορώ να απορρίψω και να διαγράψω τα cookies;  

 

 Δεν θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των 

χρηστών, εκτός εάν υπάρχει η ρητή συγκατάθεσή του. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να 

απορρίψετε ή να αποκλείσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος 

περιήγησής σας - για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη λειτουργία "Βοήθεια" 

στο πρόγραμμα περιήγησης. Σημειώστε ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης 

δέχονται αυτόματα τα cookies, οπότε αν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν cookies, ίσως 

χρειαστεί να διαγράψετε ή να αποκλείσετε ενεργά τα cookies. Για πληροφορίες σχετικά 

με τη χρήση cookie σε προγράμματα περιήγησης για κινητά τηλέφωνα και για 

λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης ή διαγραφής τέτοιων cookies, ανατρέξτε 

στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αν απορρίψετε 

τη χρήση των cookies, θα μπορείτε να επισκεφτείτε τους ιστότοπούς μας, αλλά 

ορισμένες από τις λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. 

 

 Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm  

 

 

Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης 

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην 

παρούσα δήλωση. Σας καλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες. 

Τελευταία τροποποίηση εγγράφου: Απρίλιος 2018. 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

