
 

 
 
 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας  χρησιμοποιούμε 

cookies προκειμένου να  διασφαλίσoυμε στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου 

μας α) την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, β) την βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, γ) την προσαρμογή των υπηρεσιών ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και 

δ) τον εμπλουτισμό των εμπειριών κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα.  

 

Τι είναι τα cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον 

υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα 

η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη 

σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας 

Αναγκαία: είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ιστοτόπου και δεν μπορούν να 

απενεργοποιηθούν στα συστήματα μας. Επιτρέπουν βασικές λειτουργίες, πλοήγηση 

και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies η 

ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. 

Προτίμησης: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών/επισκεπτών 

κατά την περιήγηση τους στο site, όπως η προτιμώμενη γλώσσα ή η περιοχή στην 

οποία βρίσκεστε. 

Στατιστικά: Τα cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου να 

κατανοήσουν πως αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και 

αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα με σκοπό την βελτίωση της προσφερόμενης 

εμπειρίας. 

Εμπορικής προώθησης: Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στον δικτυακό τόπο. Η πρόθεση είναι να 

εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως 

εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές. 
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Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, όποτε το θελήσετε, να ανακαλέσετε τη 

συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στου υπολογιστή σας, να 

ελέγξετε ή να διαγράψετε τα cookies 

• Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε ελεύθερα  τις προσωπικές σας επιλογές 

κάνοντας κλικ στις διάφορες επικεφαλίδες κατηγοριών cookies, ακολουθώντας τον 

σύνδεσμο  

«Ρυθμίσεις Cookies» 

επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων cookies ή την άρνηση στη 

χρήση τους. 

• Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που 

χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή 

τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, ακολουθώντας 

τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του παρόχου σας. 

Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον 

υπολογιστή ή τη συσκευή σας. 

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και που θα βρείτε πληροφορίες για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, 

αλλά και για τα δικαιώματα σας δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων εδώ. 

 Ανανέωση/ Αλλαγές στην Πολιτική Cookies  

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή 

προκειμένου να είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο 

λειτουργίας του ιστοτόπου μας. Οποιαδήποτε νέα έκδοση της Πολιτικής θα 

δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.  

 

Η έκδοση της παρούσας “Πολιτικής Cookies” είναι 01.09.2022 
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https://www.minetta.gr/el/static/personal_data

