Πολιτική για τα cookies
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. H συγκεκριμένη Πολιτική αποτελεί μέρος της Πολιτικής Απορρήτου
της ADACOM και ενσωματώνεται σε αυτήν.
Η παρούσα Πολιτική για τα Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιεί η ADACOM τα cookies
και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον
υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των
ιστοτόπων μας, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP της συσκευής και ο τύπος
του προγράμματος περιήγησης καθώς και δημογραφικά δεδομένα. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή
συνδρομητής των ιστοτόπων μας, μπορεί επίσης να συλλέξει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας.
Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν με καλύτερο και πιο
αποτελεσματικό τρόπο. Μπορούν να το κάνουν αυτό επειδή οι ιστότοποι μπορούν να διαβάζουν και να
αποθηκεύουν σε αυτά τα αρχεία, επιτρέποντάς τους να σας αναγνωρίσουν και να θυμούνται σημαντικές
πληροφορίες που θα κάνουν την επόμενη χρήση της ιστοσελίδας πιο εύκολη (π.χ. με τον να θυμούνται
τις προτιμήσεις σας).

Χρήση των Cookies
Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε κάποιον από τους ιστοτόπους μας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε
cookies για τη διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής και για την γενική διαχείριση του λογαριασμού σας.
Αυτά τα cookies θα διαγράφονται συνήθως όταν αποσυνδεθείτε, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί να παραμείνουν για να θυμούνται στη συνέχεια τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο όταν
επανασυνδεθείτε.
Η ADACOM χρησιμοποιεί τα cookies προκειμένου να διατηρεί την ακεραιότητα της συνεδρίας σας,
καθώς και την ασφάλεια των συναλλαγών σας κατά την περιήγησή σας (π.χ. πρόσβαση σε ασφαλείς
περιοχές, υποβολή φόρμας κλπ.) αλλά και για την προστασία του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις.
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies για να απομνημονεύσουμε την απάντησή σας στο
popup banner.
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Ορισμένοι ιστότοποί μας μας προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ή πληρωμής. Σε αυτή την
περίπτωση ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies για να διασφαλίσει ότι η συναλλαγή σας έχει
παραληφθεί ορθά από τον ιστότοπό μας, προκειμένου να την επεξεργαστούμε σωστά, διασφαλίζοντας
την ακεραιότητα της παραγγελίας σας.
Όταν στέλνετε δεδομένα μέσω μιας φόρμας, όπως π.χ. αυτά που βρίσκονται στις σελίδες επικοινωνίας
ή στις φόρμες σχολίων, τα cookies ενδέχεται να οριστούν για να θυμούνται τα στοιχεία σας ώστε να
κάνουν πιο εύκολη τυχόν μελλοντική επικοινωνία.
Για να σας προσφέρουμε μια πολύ καλή εμπειρία περιήγησης στους ιστοτόπους μας, σάς παρέχουμε
τη λειτουργική δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου όταν
τον χρησιμοποιείτε. Προκειμένου να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, ορίζουμε τα cookies έτσι ώστε
αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να ανακαλούνται και να χρησιμοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που
αλληλεπιδράτε με μια σελίδα που επηρεάζεται από τις προτιμήσεις σας.
Χρησιμοποιούμε web analytics cookies για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται από τους
χρήστες μας. Αυτή η λειτουργία μάς βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα επισκεψιμότητας των
ιστοσελίδων μας και να βελτιώσουμε κατάλληλα τον ιστότοπό μας, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις
ανάγκες των επισκεπτών και των πελατών μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
και μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω βελτιωτικές ενέργειες
και στη συνέχεια τα δεδομένα τους αφαιρούνται από το σύστημα. Όλες οι πληροφορίες που
χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι ανώνυμες.
Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα του ιστοτόπου μας,
επιτρέποντάς να ενημερωνόμαστε για το ποιες σελίδες θεωρούνται περισσότερο λειτουργικές, χρήσιμες
και προτιμητέες και ποιες λιγότερο.

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 επισκέπτεστε 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.
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. Λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό
θα περιορίσει την υπηρεσία που μπορούμε να σας παρέχουμε και ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία
χρήσης των ιστοσελίδων μας.
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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.

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: 25.02.2012

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες
πληροφορίες:
• Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο: + 30 2105193923 (εργάσιμες ώρες και ημέρες)
• Μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@adacom.com
• Μπορείτε να μας στείλετε φαξ στο: + 30 2105193555
• Μπορείτε να στείλετε αλληλογραφία στην ADACOM στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Κρέοντος
25, 104 42 Αθήνα-Ελλάδα.
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