ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η θέσπιση κανονισμών και νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση cookies είναι μία προσπάθεια
σε εξέλιξη. Η διαμόρφωση αυτών των κανόνων αποτελεί κάτι το πολύ νέο τόσο σε Ελληνικό όσο
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους νιώθουμε την υποχρέωση να
ενημερώσουμε με σαφήνεια και ειλικρίνεια τους χρήστες του lamdadev.com για την πολιτική
που ακολουθούμε σχετικά με τα cookies.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας σας, την καλύτερη
δυνατή λειτουργία του, τη σωστή περιήγηση, τη σύνδεση και τη περιήγηση στις σελίδες του. Τα
cookies σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε ορισμένες δυνατότητες καθώς και να δέχεστε
διαφημίσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας (τόσο στον ιστότοπό μας όσο και σε άλλους).
Επίσης, μας βοηθούν να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται ο ιστότοπος από εσάς.
Τί είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και
δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη συγκεκριμένες υπηρεσίες ή/και
σελίδες του ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές
οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
Αυστηρά Απαραίτητα Cookies
Τα αυστηρά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του
ιστότοπου καθώς σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του,
όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση
επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, στο βαθμό που είναι απολύτως
αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει
ρητά ο χρήστης. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Είναι τεχνικά
απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου γι’ αυτό και δεν έχετε την δυνατότητα να τα
απορρίψετε.

Όνομα

32-digit alphanumeric

Διάρκεια

Χρησιμότητα

session

Χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση της επικοινωνίας
μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας.
Τα cookies περιόδου σύνδεσης αποθηκεύονται
προσωρινά στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας
κατά τη διάρκεια μας περιόδου λειτουργίας του
προγράμματος περιήγησης και διαγράφονται με τον

τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του
προγράμματος περιήγησης.

cpnb_cookiesSettings

365 μέρες

Χρησιμοποείται για να ελέγξει ποιες
κατηγορίες cookies γίνονται δεκτές ή
απορρίπτονται (π.χ. στατιστικά cookies,
cookies διαφήμισης κ.λπ.)

cpnbCookiesCancelled

3 μέρες

Χρησιμοποείται για να ελέγξει ποιες
κατηγορίες cookies έχουν ακυρωθεί

cpnbCookiesDeclined

6 μήνες

Χρησιμοποείται για να ελέγξει
ποιες κατηγορίες cookies έχουν απορριφθεί

365 μέρες

Χρησιμοποείται για να ελέγξει
ποιες κατηγορίες cookies γίνονται δεκτές
ή απορρίπτονται (π.χ. στατιστικά cookies,
cookies διαφήμισης κ.λπ.)

cookiesDirective

Cookies Επιδόσεων (τρίτου μέρους)
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον
ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα, ποιον τύπο πειριηγητή
χρησιμοποιείτε, από ποια σελίδα προήλθε η επίσκεψη σας, αν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων
κ.ά. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν σας
ταυτοποιούν. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστότοπου
μας.

Όνομα

_ga

Τρίτα μέρη
που έχουν
πρόσβαση

google

Διάρκεια

Χρησιμότητα

2 χρόνια

Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics
να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας
πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή,
όπως στοιχεία για το πρόγραμμα
περιήγησης, την προέλευση των επισκεπτών
και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα
στην ιστοσελίδα.

_gat

_gid

google

google

1 λεπτό

Χρησιμοποιείται από τη Google
Analytics για να επιβραδύνει το ρυθμό
αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή
δεδομένων σε ιστοσελίδες υψηλής
επισκεψιμότητας.

1 μέρα

Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics
για να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας
πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή,
όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης,
την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες
που επισκέφθηκαν μέσα στην ιστοσελίδα.

Λίγα λόγια για τη Google Analytics;
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics της εταιρείας Google Inc. για να μετρήσουμε
την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. H Google Analytics
τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής σας και
κάθε φορά που επισκέπτεστε μία διαφορετική σελίδα εντός του ιστότοπου, ο browser
(φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε υποβάλλει, με αυτόματο, κρυπτογραφημένο και
ανωνυμοποιημένο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της Google Analytics. Τα cookies της
Google χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της
επίσκεψης στον ιστότοπο, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία
από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά τους.
Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google
μπορείτε να βρείτε στο Privacy Policy της Google
στο https://policies.google.com/?hl=el&gl=el και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της
υπηρεσίας Analytics στο https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google
Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το
πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Web beacons – (γνωστά επίσης ως “σαφή GIF” ή “εικονοστοιχεία παρακολούθησης”) μπορούν
να μας ενημερώσουν για πράγματα όπως: πόσοι άνθρωποι έρχονται στον ιστότοπό μας, εάν
πρόκειται για επισκέπτες μίας φοράς ή συχνούς επισκέπτες, καθώς και για πόσο διάστημα,
πόσο πείθονται από διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο και άλλα παρόμοια δεδομένα
χρήσης ιστοτόπων. Όταν χρησιμοποιούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα
web beacons μπορούν να μας ενημερώσουν για την ώρα που το e-mail ανοίχθηκε, εάν και
πόσες φορές προωθήθηκε και σε ποια σύνδεση οι χρήστες κάνουν κλικ μέσα από το μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βάσει αυτών των πληροφοριών, μπορούμε να προσαρμόσουμε το
περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές που σας προσφέρουμε για την
καλύτερη κάλυψη των ενδιαφερόντων σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα,
υπηρεσίες και/ή ειδικές προσφορές, οι οποίες πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Log Files – είναι αρχεία που καταγράφουν τη δραστηριότητα ιστού και συλλέγουν μη
προσωπικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας ή τη χρήση του ιστότοπου μας. Τα
αρχεία καταγραφής μπορεί να μας βοηθήσουν να καταγράψουμε, μεταξύ άλλων: (i) τη
διεύθυνση IP σας, η οποία είναι ένα μοναδικό σύνολο αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στον
υπολογιστή σας από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) (σημειώστε ότι, ανάλογα με τον ISP
σας, ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet),
(ii) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που
χρησιμοποιείτε και (iii) άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη
διεύθυνση URL από την οποία ήλθατε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και την ώρα που τον
επισκεφθήκατε.
Εκτός από τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που
συλλαμβάνονται μέσω αρχείων καταγραφής, όπως μια διεύθυνση IP (μαζί με τα προσωπικά σας
στοιχεία) για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, τη διατήρηση της ασφάλειας στο
διαδίκτυο και να απαγορεύσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στις online υπηρεσίες μας
σε ορισμένους χρήστες.
Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies μέσω browser;
Εκτός από τις επιλογές σχετικά με τα cookies, που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο μας, μπορείτε
να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή (web browser)
που χρησιμοποιείτε.
Ανάμεσα στις επιλογές που έχετε (αναλόγως του περιηγητή) είναι η αποδοχή όλων των cookies
(συνήθως τίθεται ως προεπιλογή), η ύπαρξη προειδοποίησης για την χρήση των cookies και η
απαγόρευση χρήσης τους.
Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες
ανά browser:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opera

Μπορώ να διαγράψω τα cookies του lamdadev.com;
Οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει όλα τα cookies που έχουν
αποθηκευτεί στην εφαρμογή του. Όλοι οι γνωστοί web browsers δίνουν αυτή την δυνατότητα
στους χρήστες τους μέσω της «Βοήθειας» ή των «Ρυθμίσεων».

