
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADACOM 
 

Πολιτική Cookies 
 
 
 
 
 
 
  

Overview 



 

2 | P a g e  
 

Κρέοντος 25, GR 10442 Αθήνα, T: +30 210 5193740, F: +30 210 5193555 
http: www.adacom.com  
e-mail: info@adacom.com  

  

Σχετικά με την παρούσα πολιτική για τα cookies   

Στην ADACOM δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα 
όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας, καθώς επίσης θέτουμε ως προτεραιότητά μας την 
βέλτιστη δυνατή εμπειρία περιήγησης κάθε χρήστη. Για τον σκοπό αυτό η ADACOM χρησιμοποιεί 
cookies, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 

όσον αφορά τη διαχείριση cookies και συναφών τεχνολογιών.   
Στην παρούσα Πολιτική για τα cookies (εφεξής η «Πολιτική») θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με 
την έννοια των cookies, τις κατηγορίες, πώς τα χρησιμοποιεί η ADACOM και πώς μπορείτε να τα 

διαχειριστείτε.   

Τι είναι τα cookies;   
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης 

(browser) στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Οι 
πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μπορεί να περιέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και την ώρα της 
επίσκεψης, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό 

αναγνώρισης χρήστη κ.ο.κ.  
Tα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν με καλύτερο 
και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται, επειδή οι ιστότοποι μπορούν να 
αποθηκεύουν και να διαβάζουν χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στον 
χρήστη την βέλτιστη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Επιπλέον μέσω των cookies μπορούμε να 
βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την 

παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.   

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;   
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα cookies για την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την 
ακεραιότητα της συνεδρίας, την διαμόρφωση του περιεχομένου που εμφανίζεται στους χρήστες 
με σκοπό να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του εκάστοτε χρήστη, καθώς και για να 
συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το 
κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό 
του. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια πιο λεπτομερή επισκόπηση των κατηγοριών cookies που 

χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς:  
  

✓ Τα αναγκαία cookies τα οποία 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. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να 
προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας συνεπώς είναι 
υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας 

ταυτότητα  

http://www.adacom.com/
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✓ Τα cookies προτιμήσεων τα οποία επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες 
οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, 
όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή που βρίσκεστε και τη δυνατότητα να 
δημιουργήσετε λίστα με αυτά που επιθυμείτε. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται για όσο 

διάστημα διαρκεί η περίοδος περιήγησής σας.  
✓ Τα cookies στατιστικών τα οποία βοηθούν τους ιδιοκτήτες του ιστοχώρου να κατανοήσουν 

πως αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας 
πληροφορίες σε ανώνυμη βάση με σκοπό την βελτίωση του ιστότοπου. Αυτά τα cookies 

τοποθετούνται από εμάς ή τρίτους για λογαριασμό μας.  
✓ Τα cookies διαφήμισης τα οποία έχουν σκοπό την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει 

περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Συλλέγουν τις προτιμήσεις σας 
προκειμένου να σας εμφανίζουμε σχετικές διαφημίσεις ή καταχωρήσεις μας εκτός των 

ιστοτόπων μας, Αυτά τα cookies τοποθετούνται από εμάς ή τρίτους για λογαριασμό μας.  

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies   
Όταν επισκέπτεστε κάποια από τις ιστοσελίδες μας για πρώτη φορά, στο κάτω μέρος της οθόνης 
εμφανίζεται ένα banner που ενημερώνει ότι ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Το banner 
παρέχει ένα σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Εάν ο χρήστης επιλέξει να αγνοήσει την 
ειδοποίηση και συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο χωρίς την αποδοχή των cookies, ο 
ιστότοπος δεν θα μπορέσει να καταχωρήσει οποιαδήποτε επιλογή προτίμησης, με αποτέλεσμα  
κατά την επόμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα, η έγκριση για τη χρήση των cookies να εμφανιστεί 
και να ζητηθεί ξανά. Στην περίπτωση αποδοχής, το banner δεν θα εμφανιστεί όταν επισκεφθείτε 
ξανά τον ιστότοπο, χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα διαγραφής των cookies από εσάς -ανά 

πάσα στιγμή- μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας.   
Εκτός από τα τεχνικώς αναγκαία cookies, τα οποία είναι υποχρεωτικά, οι υπόλοιπες κατηγορίες 
χρειάζονται τη συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιηθούν. Έτσι οι κατηγορίες αυτές δεν είναι προ-
επιλεγμένες και μπορείτε εσείς ελεύθερα να επιλέξετε όποια κατηγορία επιθυμείτε σε όποιο 

επίπεδο ανάλυσης των cookies το επιθυμείτε.  
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε 
τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας και να μην αποδεχθείτε 
νέα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του 

προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας.   

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους που παρέχονται από άλλους   

Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας σε έναν άλλο ιστότοπο που δεν ανήκει 
και δεν σχετίζεται με την ADACOM, τότε η Πολιτική για τα cookies της ADACOM παύει να ισχύει, 
μιας και ισχύουν οι αντίστοιχες πολιτικές του νέου ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Σας συνιστούμε 
να διαβάσετε τις Πολιτικές αυτές, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το πως λειτουργούν τα 

cookies στο νέο αυτό ιστότοπο που δε σχετίζεται με την ADACOM.    
  

Ποια είναι τα δικαιώματα σας?   

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:  

http://www.adacom.com/
mailto:info@adacom.com
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✓ Πρόσβασης στα δεδομένα σας  
✓ Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας  
✓ Φορητότητας των δεδομένων σας  
✓ Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας  
✓ Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας  
✓ Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ 

επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.  
  
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στην έδρα 
της Εταιρείας ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε στην ταχυδρομική διεύθυνση Κρέοντος 25, Αθήνα 10442, ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@adacom.com καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που 
θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).  
Μάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πώς 
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 

στη Δήλωση Απορρήτου μας.   

Αλλαγές στην πολιτική για τα cookies   
Οι Πολιτικές και οι διαδικασίες μας υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση. Διατηρούμε το δικαίωμα 
να ενημερώνουμε  κατά καιρούς την Πολιτική μας για τα cookies. Τυχόν τέτοιες αλλαγές θα 

αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2023  

Στοιχεία Yπευθύνου Επεξεργασίας  

«ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε»  
δ.τ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε  
Κρέοντος 25, Αθήνα, Τ.Κ 10442  
Τηλ. +30 210 5193740  
Email: info@adacom.com   
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