ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

1. Σκοπός της παρούσας
Ο ΕΔΟΕΑΠ επιθυμεί με την παρούσα να παράσχει πληροφορίες στους χρήστες του
ιστοτόπου του για τα cookies που χρησιμοποιεί ώστε να προβούν σε σχετικές
ρυθμίσεις αυτών.
Για την καλύτερη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.edoeap.gr και τη
βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies, για το σκοπό των
οποίων μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα στη σχετική ενότητα ανά κατηγορία.

2. Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, το
κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας ένας διαδικτυακός τόπος όταν τον
επισκέπτεστε.
Με τα cookies ο διαδικτυακός τόπος θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες
και τις προτιμήσεις σας, όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες
προτιμήσεις απεικόνισης. Έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρίζετε τις προτιμήσεις αυτές
κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο ή πλοηγήστε στις σελίδες του.
Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό
τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Είναι
πρωτίστως χρήσιμα γιατί βοηθούν να σας προσφέρουμε μία περισσότερο φιλική και
ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

3. Ποια cookies εγκαθίστανται
Με βάση το σκοπό τους, χρησιμοποιούμε διαφορετικές κατηγορίες cookies
προκειμένου να επιτύχουμε διαφορετικά πράγματα. Ειδικότερα στον ιστότοπό μας
χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

Α. Απολύτως απαραίτητα cookies
Υπάρχουν «cookies» που είναι τεχνικά - λειτουργικά απαραίτητα για την
πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας
διαδικτύου. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός τόπος
και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις
ενέργειες που κάνετε εσείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να
μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά, αλλά μετά, ορισμένα
τμήματα του διαδικτυακού τόπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν
αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν.
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«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση
περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας
σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης
σύνδεσης. (Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη
συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη).
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που
εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.
«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή
χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση
«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή
χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες
αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία
συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
«Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη
διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα
«cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που
έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
«Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της
κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του
διαδικτύου.
«Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με
την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της
γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).
«Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε
ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου
μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση
(logged in).

Β. Στατιστικά Cookies - Cookies Ανάλυσης (google analytics)
Τα cookies ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να μετράμε την επισκεψιμότητα και τις
πηγές της στον διαδικτυακό τόπο μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την
απόδοσή του. Επίσης μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή
λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στον
διαδικτυακό τόπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά είναι
συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε στα cookies να είναι
ενεργά, δεν θα ξέρετε πότε επισκεφτήκατε τον διαδικτυακό τόπο μας και δεν θα
μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιδόσεις του.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τα Google Analytics, πρόκειται για ένα εργαλείο της Google
που μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας τις ιδιότητές
του ιστοτόπου μας, συλλέγοντας πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη
χρήση της ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε
επισκέπτη.
Τα στοιχεία που τηρούνται με τα εν λόγω cookies είναι τα εξής:

1. Browser agent data
2. Unique identifier
3. Country

Γ. Third party cookies
Κάποια από τα cookies εγκαθίστανται από τρίτα μέρη (third- party cookies) για
λογαριασμό μας. Με αυτά συλλέγουν δεδομένα για την αλληλεπίδρασή σας με το
δικτυακό μας τόπο.

4. Πώς να ελέγχετε τα cookies
Κατά την είσοδό σας στον ιστότοπό μας μπορείτε στο σχετικό banner για τα cookies
να ρυθμίσετε τα cookies που αποδέχεστε. Ειδικότερα κατά την πρώτη επίσκεψη του
χρήστη στον ιστότοπο https://www.edoeap.gr/ εμφανίζονται αναδυόμενα παράθυρα
όπου μπορεί ο επισκέπτης χρήστης να επιλέξει την εγκατάσταση των cookies που
ειδικώς αναφέρονται, πλην των λειτουργικών cookies, που στοχεύουν στην βελτίωση
των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή
σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να
μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως
χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά
που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές
υπηρεσίες.
Ακολουθούν ενδεικτικές οδηγίες για την διαγραφή των cookies ανά φυλλομετρητή.
✓ Google Chrome
✓ Firefox
✓ Internet Explorer

5. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies
Για να ενημερωθείτε αναφορικά με τη γενική χρήση των cookies και για να ελέγχετε
και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας λεπτομέρειες μπορείτε
να ανατρέξετε εδώ:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2
https://www.aboutcookies.org/

6. Πώς μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε αυτόν τον
ιστότοπο;
Μπορείτε επίσης εύκολα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε αυτόν τον
ιστότοπο επιλέγοντας «Αποδέχομαι τα cookies» ή «Απορρίπτω τα cookies», κατά την
είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του Οργανισμού.

7. Πώς θα πληροφορηθώ αν αλλάξει η Πολιτική για τα cookies
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική για τα Cookies θα εμφανίζεται
εγκαίρως στην Ιστοσελίδα για αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε ανά τακτά διαστήματα.

8. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την διαχείριση της ιστοσελίδας;
Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση, ερώτηση, απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε
στέλνοντας email στο support@edoeap.gr

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων μέσω του ιστοτόπου μας και τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτά
στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΔΟΕΑΠ, όπως
ισχύει και είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

